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[ΕΟΤΟΚΙἧῚ 
ῬΡιασίᾷίο. 

ἢν [ερεγυκεναηι ἀφεγοῖμν [ Ατδταμι 
ΔηΓΙΘΟΠΙ Κοσώ αρηοἸΠ])ῶ οἰάγπην ἡηαάγα- 

σίρε οἰγοῖ!ογ Ογάφογ πη ΠΗ ΟΥ̓ ΡΥ 1,792 (οὐοί ὴς 4η- 
ἕνας ΚΟΙΆ4,0Υ 79) ΟΤλάγρ,, ἐη ΓΕ} 4πο5 (ει Γα9 

Οαίαγ, οὐ ἡπ ἰϊογ γι ρον ἀγρίης ΟἸςείο, 
(“ἢ Ονίάϊα τι 495 Ανίθπαπι γ1 1472.) αἰἸἰσοη- 
εἸ γηγεῖς. ομγίς Τιατίο ἀομαίη : ἐμ (μΡΟΥ., χηρά 
εἰροιες 9906 {Ἡργσγοαϊεμν » ὑοατὶ Αρο[!οἷἱ Ῥ ΔΙῚ 
{εγίρεῖς γεσορίη (Ὁ σοη[εογαίην, ἰσησο σεγὖο- 
γηῦη ἀρΡάγ 4, σο»Ὀλγρφ6γ,441:» ἐνογί, ΟοΝ 5 {6 

Οὐ γροητο ῥΑΥΊΓΟΡ {1 πάτν πόσο [6 Ε[, χηθηΣ 
σαίογηρ; σοηυόχα,, ογϑλμρε γρθῖμς, οὔ" {{οἰϊαγηρη 
Παρηγνα ποπ αὐτοί μὰ γαρίη2: {φσμῦι.,), Οἱ 
[μὰ μα ἰφρίδης φοσομάμη!: ΗΝ Οὔ ῥεύος [η- 
φίἀμ(ηπο 7εγὸ ἀνάΐαε,, πὶ π05:. Ργ0 γμ0 7110 4{Π]- 
6, ἱγὶ ἐΠΠ]πς ορογάρε,, (4 μ15 ἐα 1} σοΉ[με778 
Οὔ γαϊίομος ἀο(ογίρια, {εἰἸοῖδης ἱπ(Η 67 σΑΥ"ΡἘ Ἴηγη 

μηρργῆς βά οἰ ον [πθ] ἐσεγ!, σαἰγμ6, 7π05 15:6 11- 
σέγος (δ᾽ φιῖδης βγκὶ ἀαίαν, σομοθμίης ἀθηΌΥ7. 

Ατᾶταμῃ ζέον ρίασὶὶ ἐμ βεείαγε Ηρραγοπαπι 
αἰλο(γηο, φεαῇ Ἑπάοχὶ ἔνοπτρον 114. ἐπε χη 
ΜΕ σορ αἰλογηη [γεσμίηρ; ἠά ππἰοὰ γοργα ομεαγεῖ, 
μὸρ σα ίργηηα «ἄρ, 4540; ΟἸΙΔΙ Οσφογμοῖγα ῬΡά- 
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ΣΦ ΦΟΤΟΘΝΑΙ 
φοηθμᾳ αἰο(ον]} [{{ε]. 5.4] ἰαρίἀος “ἀ ΚΑ Σ π6- 
{τὶ ταρρηίμης αἰ} ( φηοά γρῖγ φομἰ ἰοςο γέζεγε 
Ῥοπιροῃία5. Μεῖὰ ) 4 ΠΠΠἼμτι ργοίόπης . Οὗ βω- 
{{)χα οὐἰαιγαπῖο Ἰμυϊά)., ράγε, {6 σηρ ἀγση- 
610 704] ἐγαζία! (ΟΥΠΠΗΥ ΦΙΟγΗ] αἴθ. ΗῈ 
ἐμ 4γγ4: 4745 [ὁ ἡΠΠΠ ἐμίογιε., Ο' γαμοη πίχης 
9429: ᾿ΜΔ(Οἢ 5. οαίμη» γηδαὶ, 

ΟΡ [οἷο οὖ" ἱμπᾶ [φρφρογ Αιάτας ον, 
15. Ῥοορηφα!ῖς ἐβέμς Ἑάγίομο, ρο6! διερἤδηί, 

Οτοεῖί, αἠϊογωσηο (ρει [ρεογήρρ βοναίην ορο- 
γα, “11 »ρασηὶ γρορροχ!} δἰρίμοορς ἐκρεύϊ πάη ς 
14 7εἼ ἀρ», ἐσίγαμσ, ΜῈ {αἱτορε ἐπέόσνηρε (θ᾽ ορρρα- 
φημι, ργοά γε, φηθη 4 δηδηεῖς ἀμούηα εοαἧ- 
εὐδμς Ῥραμη ον, πος Β᾽ ὀἰἸοεδοσα Βοάϊειαηᾶ 
ωρρεάλανοναι,, ῥγοσηγαυίης. ὙὨΘΟΙΘΠῚ 4μοά 
ΓΗ 26, 4ιθῦη4 ΠΟ721 6 )4. αὐ μη  γη’5 ς. Ογφημ0. ζ{4- 

16μ 61") ὁ} εχ ορρίαγίανε Μ65. 06 ἀφ ΠΗ Γ0 5, 1722-: 
γεθῆ: «ἀῥα78ς. »ὴΠ[ φιαηάο (7πο4 ρα θρ» «εο!411}} 
[ρῥαίρμαια φησάα» ρίμ[γμανε σγαρῥίσα, θσοηγγ 6- 
γέμέ, φίδης οχ σορ]εέξηγῖς {εὐ επίοηάμν, Νε- 
746. γιΐάονε ῥομὴ φαλ!ογ ἦς τρμὴδ 618 ἀἰμ6θ» ἐγ: 
γογί με ἐμῃ εν.» οὖ [οἀκίρ οο(4ορε ργοράσα- 
γ6. Εμίρευεγο ψηαμημαη, αἰϊδὲ φρῖρμς ζογεπαία 
[ὲ ἡρρογίιθα ΟΥἸσογηρ ἰἰσομ 4, αάνον [τ 
δεὐῤοίϊα [65 (δ᾽ Οὖ αρρηραιίοηρε ἐπολυ ῥα [μον 1 
σερ ον] οἱγσηίμην αἰημαπάο ἐπίορ!α[ε. 14:- 
Πρ Η6 [ΜΟΥ 1}, γε» ἐρ(ανν {ϑρμοὶ γφθῆδο - ΜΙ {Π "02 
τ ἘΠ εμέ, σογίὲ β 409 ποθ γάρ ( 4η|479} 221 6- 
Φγαῆρρ ραν Ἰηϑὸ ΠΗ ΡΊ,ΙΗ5 } Το αΊΗ, 

ΧΩ 



ΤῊ ἊΣ ΑΓ Ὁ, 

ΠΟ ογσο φηαία γμαα [π:, ὀομὶ σο[εἶαε 
ογ μα τς ἰρέΐογ, ργΑ[2γ 12. ἡπαμάὶο ΝΣ ἐμ} σι- 
γί! αἰ ΘΟ 6 Υ 67, ἘτατΟΙ ἤδη 5 χα τουςερασμὸὺς 
767 ρίμγα (φονία ἔγεῇγα γοφιβιος αἰΐομο ῥαὐὶ- 
τρ, μῆγεὶγ μῦς ΟΕΥΠΊΔΠΙςΙ (Αγ 5 49: [}}} Ηγ- 
811 ἐμεογροία; τον βοπίδης {ϑγαλάα!ο:, Ογαεία 
7υχ 14 οὔ [ δὴ, χρ ὦ {πόγαῖο ἐμίμρον ογδὲ 145- 
“ον; αἰϊχμάμάο γε ΠΠμογῖρες τάμε ε ἰοτο «ἀἰάϊ- 
Τα μάΓ θη ηΉ5 γΈβ ἦγ ογ αἱ, γι μπαάϊίψναῆμε [αν ε 
74ΟΜΕΥ6., 7245] Ηογοῖς γοίγηλις, 

“ϑείπ (δ᾽ »ροίζογα ἀρίηοορε ῥοηίσογὶ ἐίσεαῖς 
ἡμαμημ 4,2 62217)2 [(4ογῖς (δ' δηραρίογίφης {ΠΠογῖς 
Ῥγορμου μα: (6{9 «ἀαϊχογὴς 586] Δοηϊαπαπι ργα- 
ἐμμε, ἐγ ΜΙ οὶ αἀογμαπά νηϊμίνηο σε]. (,4 
2 7ΟΡ]ΠἼσ ἸΏ]. γ (ὦ {[χυομεῤης ὀομὶς, ἀπΠηπος 
7ποί,νο! {Ἡρογ(: Ογάσος ϑΟΥΡΙΟΥΟΣ., 41 ἐπ 
γη αι ο ) ἡποίαγμογηε, ἦη ἱμοορ ργοάσοι : ἐχοη ῆς 
{κδίπάς “γάρ σατὶς, οὖ ΝΝεοΓογ σον μη; οὶ γα- 
120 ροζζμία! [ογλμὴλεν ψηοά ορης υἽσίπ!1 ρίη ρρίμης 
τοἰηρε μὗσ αὐ[οἰνοπαί; σορ(ονρμσ, ἹΔτγηρ ἐπε 
107} [οὐγίογηεα ἐογρίηρς σο 4. ἀμ: ἐοῤγϊεὶ- 
Γαηηνης ἐμ{ορία 204. {21 ρογομάία,, 6765 αἰλος 
Πειογὶε : 144 ργογ(ησ ἐΧρίογαιη,.γ. ἐκ ουῖς, 
χθῃ ῥ οὗοὶ αἰλοη ες ῥονεμποίομῖς σαρί!ε ῬΑ] άδπὶ 
,οαΐγο, μέσ [πὸ γ»ιάσπὶς “π[ρ]οὴς σγάηά6 «ἰή- 
μθ4| σογὶ πππαη ρο.. Ῥγίμοῖρες ΥΊγὶν σηεθά 
2ρ[ϊς 5 ργορηρ,, τη!οἰάη ορορῆη6 {πάρ ἐγ 4- 
Περι: ποθ γμη ΟΥ̓} τ! [πράληρε ΘρογαΦΗΘ, 6 
[ρα γοίζνενρρεεσ, ἐρρρίσγὰ 4φοοηρρηφοάρηρερα : οὖ" ρο[- 
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ΑῬ απ ΟΞ Ο ΝΣ 

2η472 Ἱταρ», 1{Π] ἰπογὶς ἀθάοΥγἽ8 » η05 ΜῸ, 1π- 
αἰϊφηασ γον ἐπ !ος υἱούς ον ἐ 4Γοῖρ» ἀθηη0 [Π{4ἰ7η 
εἰ4γσ 4792 7. 

Δ ΡΟΝ: Τἧ ΟῪ 
Βιί(.- 

ΔιΡρατῷ. πο πρὸς μὲν ἰω) Αϑηνοδωρφ5 μηπρὸς ὃ 

Ληνοδωώφοις ( ὡς ἄλλοι Ληϊοφίλας ) ὁκ Σόλων 

τ Κιλικίας. ὠνόμαςαι ὃ ἢ πῦλις ἀπὸ Σολωνίθν Ἔ 

Δινδύο" ἔς ὃ ἡ νυὼ Πομπηΐεπολις. ἰώ ὃ ὅπι Πτο- 
λεμαο Τ Φιλαδὲλ κἀν ὦ ξαὐλασθ Διο νυσίῳ τῷ Η- 

οὐ κλαρθμν σωωΐω ὃ τὰ Ανπιϑρονῷ, χῳῷ Μανϑόγων ζα- 

σιλέ!, τὼ Φιλᾳ τῇ τότ γωμετῃ. ἀρ με να ἡ 5. Α- 

λεξανόρῳ τῷ Αἰπωλῷ ἡ Καλλ ιμόχῳ ἃ Μενάν- 

δρῳ ἡ Φιλητῷ. εἰϑϑθρψουε Ἀν εἰχε σρέις Μύριν. } 

Καλωνδαν κ Αϑηνοδωρρν, ὃς τορῶτος ἄντε εἰν 

λέγεται ΩΣ τῷ τὶ ὃ Ομηρακὺς “«πσοιήσέως 

2φώψαντι. ἡνδάναν ὃ ὸ ἈΦΆῚ Περσίῳ τῷ φι- 

οσύφῳ Αϑοηήνησι., "ἢ Ὁ σίωελ τὸν οὐυπτῖ εἰς Μαλοδο- 

γχίαν μετα πεμφϑέντι ΡΝ Αντιρόνου, ὦ πωρελ- 
ὥὼν εἰς Ὡ ἀμς ϑὸς Φίλας γάμον, Ρ ϑὐδοκιμή- 

ΠΡῸΣ πὸ λοιπὺν “ χοῤνου διέτριψεν ἐκεῖσε. ΐ ἡ 

ὃ Δντίορν(ο. ὑὸς Δημητρίε Ἔ πων Ὁ 
“πρέλαβε τί ἀρογὴν πἴϑὰ ἑχατοςὴν ἡ ἢ πέμπω ο- 

λυμπιαδὲν, καθ᾽ ἰώ ΠΡτυλε μα θαι ᾿ Φιλαδελφος 
Αἰούπίου ἐξασιλόυσεν. ὡςε "ἡ ϑρυγλθμένον ὅδιν 

«ἔσο τινων, ὡς ζῶ ΧΟ Σ ἀρπὸν χεῤνον Νιδμδρῳ 
τῷ Κολοφωνίῳ Ε υρέ σῷ ϑηρλαχᾷ “ρώψαντι, 

Κο Ὦ λέγο- 



ΠΡ ἀπο τὸ τα ὃ πὸ στ τὰ δ ΘΟ 

λέγεσι τε Ὡρρτ δῖναι ἀγλήλοις, ὁ μδὺν Νιιδύόϑρῳ 
σηὐψαὼς τῶ φαινόμδ,,α" ο ἢ; Ἀράτῳ το δγηρια οί" 

᾿αϑθαν ὃ κα τοι φανὼς οι ψυῦδθ." ὁ γ ΝΙ ϑυδρω 
δωδέχαᾳ ὅλαις ὀλυμπιάσι γεωτερίθν φαίνεται. ἔνίοξ 

δὲ φασι τὸν Δρα τον Μνασέᾳ πττρϑ: βορνέναι : - 

ριςοϑήρυ δὲ τινί). μαϑημαπικῦ δια κῶσοι ὦ ἰωπρὸν 
δὲ τὐρρηγρυμδρως γὴ ποιητίω) γενέϑτη ὧν τοῖς Αντι- 

οόνϑ δασιλξίοις, Γηραίῳ δὲ τῷ Κυρηνοίῳ ἐπεξάλ- 
ετο, πορ 8 ἡ δπιγράμματθ. ἡξιωϑη. σιωήκ- 

μῶᾶσε δὲ Νυιδρδρῳ μαϑηματικῷ, ἡ ἀυτῳ Κολο- 

φωνίῳ ϑεραπένοντι ἅμα ὦωστον. ζηλωτίω δὲ φῶσε 

τϑτον γενέϑει, Ομνρυ" οἱ δὲ Η σιόδο μᾶλλον. 

Ἐπιγρώμμαΐᾳ. εἰς Αρατον. 

Π͵λεμφ)ος ὁ Βασιλϑὺς εἰς Αρατὸν, 

1 [Ανϑ' Ηγησιαναξ τὸ ἃ Ἑρμάππος ποὺ Χο] αἰ ϑρὴν 
Τειρεα, τὼ πολλοὶ τοῦ τω πο Φφαινὸ μδυα 

Βίβλοις εἴχοιπεύϑενπο, διτοσχόπιοι δ᾽ ἀφαμαῤίον᾽ 

Αλλὰ πὸ λεπίολόηγου σχοὴπίορν Ασαπος ἔχ. 

Καλλίμαχ (ΘΟ, εἰς Αὐπῦν. 

Ησιοδῳ πὸ δ᾽ ἄεισμα, "ἡ ὁ σροπίθ.. ὅτ. ἀοιδᾷ 

Ερρίτε" ΣᾺ ἐκνέω μὴ “πὸ μῆλιρφοτοπον 

Τῶν ἐπέων ὁ Σολεὺς ἀφη αν χαήρεῖε λεπῖαὶ 

Ῥησεις, Ἀρήτο συΐουνοι αηρυπνίης, 

Δντί- 
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Αντιπο ρῶν εἰς ἀμ πὸν. 

Γοάμμα ὃ δ᾽ Αρήποιο δοιήμφν(θ)., ὃς ποτε επ 
Φρρντίδε δυγαιὸς ἀσέρας ἐφρώ(ᾳ πο᾿ 

Απλανέας τ᾿ ἄμφω κὶ ἀλήμονας, οἷσιν ὁναργύς 
Αλλομῆν(Θ. κύκλοις ἐξανὸς ὀνδέδεται. 

Αἰνείϑὼ ᾿ χα μῶν ἔρορν μέγα, νὰ Διὸς εἶναι 

Δόυτερίθν., ὅςις ἐϑηκ᾽ ςτρᾳ φαεινότερα. 



ΞᾺ 

ΑΡΑΤΟΥ͂ ΞΟΛΕΩΣ 
ΦῇΦΑΙΝΟΜΕΝ.ΆΑ,; 

ΕΞ Διὸς ἀρχῦμεοϑα, (Ὁ) ἐδέποτ'᾽ ἀνδρες ἐῶμεν 

Αβῤῥητον᾽ μεφ' αἱ ὃ Διὸς πᾶσαι υδι ἐἰὐγιαὶ, 
Πάσαι σγ ἀνιϑοθίπων αἰγϑρα!" μεφὴ ὃ ϑοίλαοτο, 
Καὶ λιρυδίύες᾽ παντη ὃ Διὸς κεούμεϑοι παγτερ᾽ 
Τϑ ὁ ἡ “λιος ἐζγμεν. ὁ σγ᾿ ἤπιος ανιϑεύποισι 

Κ Διός.) πείνυ πρεπόντως ὁ Α- φυσικὸν , ὃς ἐφιν οἶήρ. ϑὴ » ἢ» 
νῷ "») 7 »" " Ζ ἫΝ ζ.:..8 

πές τίν Ὁ ἄφρων διεξιέναι οἰέρῳ » Δίω λέηουσιν. ὧτίΘ» γείρ ἐσε 
μέλλων θέσιν, δ’ πατέρῳ τέτων ὶ κῳτοὶ τὰς φωϊκὰς., ὁ αἰ “ποίντων 

δυιοιεργὸν . Δία, οὖ πρῴότοις ἀσξθσ-- διήκων. ἔνιοι γϑν φασι ἢ Πρώτέου 
φωνέ. Δία δὲνῦν ὃ: δημιε )ϑν ὦ- τῷτον εἴν ἢ, ἀξρφ. οὐνίτἼεττοι ΝΣ 
κεφέον. πὸ δὲ ὧκ Διὸς, οντὶ Φ, »πὲ  ᾧ Ομμνηρῶς λέγων, Γίγνετο οἷ, ὡ- 

Διός. Πίνδϑορ4ς» Διὸς οὐκ πξθοιμυίᾳ. ρὸν υ 9» Καὶ δένδγεον ὑψν:πέτη-- 
τὸ δὲ δ)οχώμεσγα, μζ τού σ. ἔσι δὲ λον, Καὶ στῦρ" ἐτ(Θ- γοίρ ἐσι πηγὴ 
δἰοχοϊσιμός. Ομνηρος, Δόρστον ἐῷο- σπείντων, ἢ ἐξ αὐτῷ. ὁ δὲ λόγ», 
πλισόμιεδγ. Κ ἄλλως, εἰκότως πίω ὅντινα ἢ Δίω ἔποτε ἀῤῥητον., χρῇ 
χὰ φαιενομυένων διοχάὸ λπὸ Ὁ Διός εἰφξοσηηγόρσυζον ἐώμδ οἱ ἄνθρωποι» 

τε  θϑεών σοιέτοι!. ἔθος ν δὴ τϑτο εἰκότως" οἱ δ σουϊκο! ὑποτί γεν τοῦ» 
τοῖς οοχεήοις, φιλοθέοις εἶσιν ἐπι- μῴγλον δὲ σοίντες οἱ ὁρῶν φωνῆς 
κῶς ὥπτοισιν, Στὸ )εῶν ὠργεῶϊζ, ὡς γεοῤψονες, πεπληγρϑύον ποούτδιν 
ὃ ποίντων εἰνθρώποις ἢ" καλῶν εἷ- ἀέρῳ κολῶσιν. ἐδέποτε ἡ» οὠτὸν 
ἥων.Ομνηρί» μδὺ, Μάδιν ἀφδὲ θεὸ, ὠῤῥητον ἐῶμϑν, αἰεὶ δὲ ἐντᾷ τοὺς 
ὃ Ανδρα ((θι ἔννεπε μυϑστε. νῦἡ Πιλαΐ-- ῥήσᾳς ποιάμδοι. ὀδὲν γοίρ ἐσιν ὃ μυὴ 
τῶν δὲ ονννόμοις., Θεὸς ἢ τίς ἡμυῖν ὦ πεπ᾿λήρωτουι οἐέρ(». Ἡσίοδίθ., Παΐν-- 
ξένε, πίω οοχἰὺ ἔληχε τῆς Ἢ νό- τῶ ἰδὼν Διὸς ὀφϑοιλριθς»ἣ" οἰέρῳ ὅσ 

νων διωθέσεως ; Θεὸς, ὦ ξένε, ϑτός. “κφιλῶν. Μεςοὶ δ. ) τῶτο οὐδῳ- 
γϑ ἔτι διπὸ Διὸς ἄρχεττοι , ἐπηδὴ κρκόν ἐσι τῆς προνοίας, δὲ ἣν ἡ 
υυέγὰᾳ μυετεωρφλογέν. βωσιλόὺς ζωή τε μνῖν κϑ! ἡ σύζωΐω οἰποιντῷ. 
δὲ 55 ὅλων ( πατὴρ ὁ Ζούς. καὶ “29- τετὶ ἡ» τοὶ δύο ὀνόμουτοι σωντεϑέν. 
πήκη δὲ τοὶ νωῦ τῶ ἐσίων αἰτειῶς Φ τὰ διηιλοῖ, τό, τε Φ' Διὸς, χρη τὸ ϑ᾽ 
Διός. Τὸν ἐσ) έποτ᾽ ὦνδρες.) με- Ζηνός. Τῇ Ὃ κῶὶ γ᾽. ἐσιδύ. ) 

τέφη ἐπὶ ἣ΄ κατ᾽ ἐπωνυμιίων Δίῳ ἢ φοξὸς τὸ στωτὴρ οὐνδρῶν τε )εῶντε, 
Α 9“, 
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οἱ ἣν αὐτὸς τοῦτα ἐδυμνιέργησε 

σξὸς τὸ τοῖς οἰν)ρώποις βιωφελὲς, 

αὐτῷ ἂν κληϑεζηρδυ, αὐτὸν “πτο- 
σέρο ΚΘΗ μου ρα ἐπιρραφόιδροι. 

διωύωτοι δὲ κρὴ ἐπὶ ' ἀέρ(Θ-" αὐ- 

Δεξιὰ σημφνᾳ᾽ λαξς δ᾽ 

ΑΔ ν Αγ 
Ν ΄ῪῃΝ 

τὸν ἐπισπεώμδμοι, εἰς ἐξ αὐτῷ 
δῖ, ὄντ» ,ζωτικξ, ΧΡῊ τῆς 
πν οἷς ἡμῶν αἰτίου. Ο δὲ ἤπιίθ.) 
ἄ γοιν οὧρμοδίως τὸ ἐπίθετον τῷ 

“πατρὰ πὸ ἅπι- ἐπίδωκε. 

ἘχῚ ἔρη9) ἐγείρει : 

Μιμνήσκων (διότοιο " λέγ δ᾽ ὅτε βῶλος Σρίφη 

Βϑσιτε ᾧ μακέλῃσὶ λέγᾳ σγ᾽ ὅτε διξιαι ὥρα), 

Καὶ φυΐᾳ γυρῶσαι, ξ ααέρ μαιζοι παγτα βαλέαΐ. 

Αὐτὸς Ν᾽ τὰγε σήμιοτ' ἐν ϑξανγῳ ω ἐφήρλξεν ᾽ 

Αςρα δχρικρίνας" ἐσκέψα"» “ἢ, Εἰς ὠμαυῶν 

Ἄςεέρφις, οἵ χέ μάλιςα πετυγωϑϑα, σημκα)νοιεν 

Αὐδράσιν ὡροίων, ΟΦ ἐμιπεδὰ, πανΐᾳ φυωνδ. 
“ ᾿ “ΖΊ . : Ω͂ 

Ἴ Τῷ μὲν ἀεἰ πσρῶζον τε ὦ ὑςουτον ἱλείσκον"). 

Δεξιὼ σημνοιίνᾳ. ) πὸ οὔσιω λέγᾳ. 
ΚΘ τοὶ πρν: δ βίον συμνφέρφντοι. 
ὅτω κϑὰ δεξιὰς οἰωνὲὶς , λέ)9 
τὸς αἰσίες. ἔργϑν δὲ λέγᾳ» κοιτ᾽ 

ἐξοχί τὸ κατοὸ γεωργίαν. Βώ- 
λθυ ὠφάφη.) βῶλφ», σῦν οἰροτὴ 

εἷς Ασκληπιάδης, ὁ “Ὁ δύνατο 
ἐγον τσὴ οὐρίξοὶς βῶλῷθ-, ἀγλὰ 
σκοί πἢεὸχ. μοίκελλα δὲ, ὁ μονόϑεν 
πε ρθη μὴ. τέμυνεσου" δίκελλα δὲ, 

διχόθεν. τὸ δὲ γυρῶσοι,, φυτεῦσοι, 

᾿ .Σ ὀρύξαι, ον ὦ τοὶ φυτοὶ κῳ- 
ζωήγετε ἢ κφλῶς περασγείψψοι » 
ἤγεν τοὶ φυτοὶ σπεραλαξξν κύ- 

κλῳ τῇ γῇ» περὰ τί) ἐπιφάνειαν 

σὸς τὸ μη Ψύχεδχ' ἡ ἡ γερμω- 
σίω συμνβείλλεττοι αὐτοῖς. ἡ γυρώσοι, 

τετέσι κύκλῳ “ξ φυτῶν γἀῶ σω- 
ρεῦσοι. δ τοίνεον Ζοὺς σημιοίνᾳ ποὺς 

Φ625 τῆς γω ῥγέους δι σπέρον' τὶ 
Ὃ λέγᾳ, οἰντὶ τξ σημνομήνᾳ, ὦ ὡς τὺ, 

Ζηνὶ φόως ἐ ἐρέφ στο, Φ ἐγλοις οἰϑεο- 

Καὶ 
νοζτοισιν. Αὐτὸς Ὁ πεέγε. ) οὐ- 
τὸς ΩΣ ἕ εἰρῶν σημνέϊου ἐποιήσοοτο 
τὸς οἰφέραις. ἐθέλη δὲ τοὺς οἐνωτολεὺς 

αὐτῶν; σοὺς δύσές λώστοι 3 

οἷον “σλ4οίδων "Ἢ ἐπιτολζὼ οἶρ-- 

χὴ ϑέρες γίνεδχ δύ σιν δὲ, ὀχ 
χἰμνῶν». κῳκῶς δὰ οἱ γροώώ φοντες 

σημ(φίϊα;, τίω πελουτοίων, ὀξύνεσιν, 

Η ̓ἡ τὸ δυλέμδρω. “λ4 Ὃ τὲ τὲς οἶσε- 
θφς σημνέϊοι λέγῳ τῶν ,""ομρῶν. φι- 

λῶς, ἡ χὸς οἰσέρος σημυέϊα εἶΖε: χοὰ 

ὁ ποιητής, ἣ΄ κομυότέων ὠφτέρῳ., 
σημυέϊον εἰναι πολέμου λέγ, ἢ ναυ- 
τησι σέρᾳς. τὸ ἐσκέψατο ξ οὐντὶ 
9 ἐφρόνζισεν » ὦφε ἑχαφου μέρες 

ἐνιαυτῷ σημνέίον εἰνοί( οἷον “πλφοί 

οἰρότονυ ΚΟ οἰμνήτου, κύνα δὲ ϑέρες. 
τὸ ) δὲ ἑξῆς, αὐτὸς ἣ σοΐγε σήμφυτοῦ, 
ἤγεν τοὶ ὠφρώ σρρεὰ ἐσήραξεν. ἐ- 
σχέψατο Σὲ ἐντὶ Φ 

τήρησεν » ἐνόησεν, ἔγνω ποιῆσαι Ω 

σοὶ γεοίντος δυμνεκργήσρυς ϑτός. ἡ δὲ 

Φ᾿ ἐθεώρησεν 3 ἐ- 



ΦΑΙΝΟ 
ἰάνοια τοιαύτη ἐςί" “παρρριυᾷ ὁ 

Ζοῦς τὰς ὄχλες τϑϑς οἰντίληψην 
Τῶν εἰς “ὺν βίον ἐπιτηδείων ᾽ ση- 

μυον ων τὺς οἰκείας λξϑνες οκ . 

ἐτησί. ὡν οὐρῶν, ἔαρ», ϑέρες, 9ι:- 
νοπζώρᾳ » Κη χφμνώνῷ». τὸ δὲ ἐφήρι- 
ξέ φησιν, ἡ Δ τ᾿ οκίνητοί εἰπιν οἱ 

οὐλιων εἰς ΓΤ Σ οὐὐτές" συμυπερκού- 
γτῦχη δὲ τῇ τῶν ὅλων βύμνῃ. ἐρέον 

ἦ ὅτι οὐφὴὴρ ϑῥὲ ἐφιν ὃ Ὁ μόνον ἐ ἐσὶ, τἢὸ 
ῳ χφϑ᾽ αὐτὸν κιν ἐὐττο!». οἷον κρόνΘ» 2 

ζοῦς, Ὁ τεὶ τοιωῦτοι. ἄφρον τό, τε 

κινέ γον» Φ τὸ οκ “πλείτων οἰσέρων 

σύφη κ(Θὺ» οἷον κφυρκῖνίΘ», λέων. ( ἐπι- 
τολη έ τπινῷ» αἰφέρζ» ̓  γεωτεράξε- 

σοί το Ὦ περηγείων Αφρον λέγε), οἷον 

ΜῈ Ν Α: 3 
ϑραϊέρου ἐπιτολή. λέγατοοι δὲ κδὴ 
ὁ ἡλιίθν οὔσρον ἰδίως" ἐδὲ Πιν- 

δωώρῳ, ἄφρον υὐστέρτοοτον. νειῦ δὲ ὃ 

Αρῳτος, τὸς αἰξέρας ἄφρω ἔρηκε: 
Τώ μυιν ἀεί.) Ὁ Πλούτων οὖ νόμθις», 

ὁ μδὺ ες υὐοχιἀωτε κκ τελόὺ τίω Φ 
μνέσοι ἕ ἔχων; συθέω θανή πουτοὲ φύ- 
σιν πορσυόμϑμῷ». ἴσως δὲ Στὸ 

σπονδῶν, τῷ τίν) » μδρ πρῴ των σστον- 

δίς εἶνωι ϑεῶν ἢ Ἕ ὀλυμυπίων, δοῦ- 
τέρφιν δὲ ἡ ἡρώων , ΧΟῊ τράτίων Διὸς 

στυτῆρί». Ομμνηρίῷν. δὲ ἐπὶ τᾷ βασι- 
λέως, Ἐν σοι ᾿ λήξω » σέο οἷ, ἀ ἄρ ὁ- 
ΠΣ πρῶτον ἡ Φ ὕξοτον,, οντὶ Ὁ 

“ἰ στοντὸς 2 εόνε, κφθ᾽ ἑκοίφ 

ὥρφν. 

Χογρεπάτερ μέγα Θαῦ κα, μεγ᾽ αὐ ιϑεϑί ποισιν ὀγφαρ, 

Αὐτὸς ὃ φροτέρη ρον χαίοριτε ἢ μοὺσαι, 
Μφλίχαι μαλώ πᾶσα ἐμμοΐγε ἥ ἀφέρας Εἰ 

ἜῈΙ δέ μις δη9 υϑρῳ, τεκμιηφοιτι παφ᾽ Ὁ ἀοιδὴν. ἧ 

Οἱ ψϑι ὁμῶς μαμὰ τε, χαὶ ἀϊδλυϑὲς οἴλλλοι ἐόντες, 

Χαῖρε πείτερ.) πὸ αὐτός τε (ὃ πξο- 
“έρη γενεὴ 3 οὐμνφότερῳ; ἐ ἐπὶ τού Διὸς ἢ 

εὗσοιν ἔλε) »χοῖρε, ἐπεὶ αὐτὸς εἰ 

Θὰ φ«θτέρῳ γενεοζ' οἱ δὲ φρρτέραν 
"ἠνεαν τὰς πιτένας φασὶν, ἃς Χο- 

λέαχ τεὲ νωῦ ἐδέναω λόγον ἔχᾳ, ἤδη 
κρυζουτοιρζφερωνθέντοις υ αὐσσὸ ᾧ Διός. θό-- 
περον γεγόνασι τὰ Ἡσίοδον, 
δ᾽ τὸς ἀδελφὸς γοητέον ' Διός. ἡ 

φρξϑτέ ν τ ὁ ἑαυτξ Φησὶν ὁ ποι- 
ητὴς εοὸν, τὰς πορότες, ς φρξθ 
οὐτῷ οἰσρονόμυες. βέλτιον δὲ τὸς 

ἥρωας νοεβόγ αι »ὧν ν ΚΙ τοὶ πολλοὶ τῶν 
εἴφρων ἐπώνυ ((οὐ, οἷον περσαί)ς,ὠφίων. 
Μειλέχεαι. ) μνήλιχίος τοὺς μυᾶσους 

λέγᾳ» τι φῷς πείντας, ς καϑόλε 
συ δ ἷς εἰσι. τὸ δὲ τεκμυήρφτε γ οὐντὶ 

ϑ πιγούσοιογε.» Στὸ τῷ ταβδριι' 
ἡ εἰς τέλῷ» οὐγέγετε" τέκμνωρ 

τὸ τέλθο, χῶρ πέκμορ. ἄλλοι δὲ 
δ) εἴξατε. Οἱ δι ὁμυῶς. ) λέγᾳ ὁτέ 
οἱ οὐτολοιν εἷς ὁμϑθ' ίως ἕλκθντοο!» ὅ 

μυΐὼ ἃ κινξντοι" σηφάξοντοοι  κ ΚΘΗ 
εἰνωποδίζεσιν. ἐρανῷ δὲ ὃ ξλιθν τοι» 
εἰντὶ Φ᾿ σωὺ τιὸ ὀρφανῷ φερφντοι" 
οἱ δ οὐἰπλανεϊς, πείντες. ὡς φποῆς 

οὐἰόγησιν ἐπὶ μιῶς υὐσοκείϑροι ὁ ἐπε- 
Φανείας, ἐμοίως συμυπερλοζγονττοῇ 

“πτιντὶ (ϑέρει φ , ὅρφνξ ὁμθιοτωχῶς» 

ἐμίω ἐσοτοιχῶς. δ μθεοτουχ εἰς 

γαρ εἶσιν οἰφέρες, οἱ ποὺς ὁμοίας «'ξι- 

Φερείας ον ἴσῳ ἐχόντες χρόνῳ» ΚΡ 

φινύοντες" ἐσοτοὺχ εἰς δὲ, οἱ τὸς 
ἐσρὸς πἰρεφερείας οὖ ἰσῳ χρόνω ἔχον- 

74) 



Α ἌΡΑ 
ὙΠΟ χὰ! κινέρδωοι, ὁ ὁμφιοτωχῶς ὃ 

ξῦντοι οἱ ἐπὶ 8 ἰσημνερανϑ» τοῖς ἐπὶ 

Ἐι ἀμ κ8 ο(ς» ἐμέ σϑτού- 

χῶώς. ) οὐ ὁμνώς ύρασσυ- 

σέον, ἵν ἦ, οὐν τὶ τϑὁ ἑως. στζῦ 

ὀμϑυον εδὲ »» ̓ “να μία. τὲ ἐφ 

σμύλεσμιθ.. ϑισσπώ “ δι ὦ ἐ- 
πίῤῥηροί ἐσι μυεσότηή! Ὁ», Σἰτὸ δ’ φ ὁ- 
μοίως καὶ συ! "οπάο γοόμϑυον. ἡ 

δὲ τοιαύτη συ Ποπὴ, θλέων ἐςίν" 

οἰκέψοι Ὁ» τὸς ὁμότθεχος δπξεχούς 

φασι » ΧΗ τὸς ὁ μθετεῖς ̓ δετέϊς, ΚΡ 

τὸς ἄμα οὐ ̓μυώνυγος » ΚΡῊ τὸ 

αξέμν. πρέϊν. ὃ πολέες » Σσὲ 

πῆς πολὺς αὐϑείας. δύο γεΐρ εἰσ: 

ΧΩ του σημυοιάν ον τοῦ, ὁ πολ- 

λὸς, ἡ πολλὰ » τὸ σπτολλὸν, κοῇ ὁ πο- 

λὺς, ἡ πολέ, τὸ πολύ. δ᾽ μδὸ ἐν 

“σξώτου, ποιητοίς εδιὸ στῦῦσος ἡὶ κλί- 

σ:ς ξυγρηςΘ. ̓  κἂν τοῖς σεισὶ 7 εσί. 

λοηο(ρώφοις δὲ, ᾿πλί ἃ οἰρσενικῆς 
ξυβείας »᾽ὴ αὐἰτιαικῆς Ὁ κλητικῆς. 
εἰσοούτως δὲ ἢ ἐδετέρε" κα ὅτψε ὁ ο 

“πολλός φαιϑν. ὃ ὅτε πὸ πολλόν" Θ᾽ διε 
δευτέρε »ποιητεός 
ὄντος ποίντῃ οἰγρήσε » ἡ ΕΣ Ὁ ὠρσενικοῦ 

ΚΟ ἐδετέρε κλίσις, πῶσοί ἐσιν ἔυ- 

δένεθ». λογϑγρώφοις σε κϑὴ αὐ- 

“ποῖς ΕΣ ἡλυκξ ὄντος πιοίντη οἰγρή- 

τε ὁ ᾿ οἵ δε εὕρητο! ὅλως ἡ ἡ στο λέϊοι» 
φ οὐρσενικθο κὴ ἐδετέρου αἱ σὐϑέρα 
ῥόναι.» ΚΘῊ αὐτιο τι χ9 κλητικαί 

εἰσιν εὔγθηφοι, πάν μ ἐξ οὐντὶ τ᾿ 
ὁμϑθίων οὐγθήξων ο]ώσεων τοῦ πρό- 

215: τοι δὴ οτοῦ πολλὸς » Κϑὴ  συ- 

φοίχων αὐτῷ 5 ἀεὶ δυσὶ λ 26 αφο- 

εδύων » τὸ πολὺς κΘῊ τοὶ τέτῳ σύ- 

) τῷ 5 ϑηλυχοῦ 

ΤΌΣ 
τοῦ [20 ἐπιῤῥή κοῦ. γένετο, 
ὥσπερ ΧΦ τὸ μυυδὲς λαὸ τῶ αἴ κ(φο- 

δι δὴ σημυφωτέον ὃ ὅπως ἅ' ὥμφ 

ασεινορδύς, “τὸ ἀμυὼὴς ψυλῦτοι. 
τῶτο σε τὶ ἐπ᾿ ἀγλων πολλῶν ἰδὲς 
τις ἂν ̓  ὡ οὐδλλθαύχων διλαδὴὰ δὰ- 

σπευομυένων , ψελεμβνων δε τῶν ἐξ 
ἐκείνων ρ)ϑ!νένων. αὐτίκου τὸ ὃ- 

λυμυσίῶ». απὸ Ὁ λ΄» δοασεευομοένς 
ρόμδμον, ὦ ὠ στον Εἰ ὶ ὁλόλαμυτο-, 

ψιλοῦ τ. Φ χὸ ἡ). λπὸ ἕ' τῷ ἡδονή. 
γφ Ὁ ἡ ἡ κ(φ:6 Ἀπὸ τῷ ἡμμέρρι. 6 δὲ 

οἱ ) ἀϊωυδις, κοὴ ὅλυ μνπίῶ» ἐνεῖε. 

βαλε Ὁ πνεύμκο, ΡΥ Ὁ, τὸ μῷ 
σδφ»τον σύμφωνον Φωνῆεν. μνεΐφ- 
Θληλῆνει! εἰς υ. Ὁ. δὲ ἡ κορ να Σ ἦδῷ», 
αἰ ά. τὸ »γνέϑαι προχιονχοί. ἐν! ὅδ): ἐόν- 
σες; πολλοὶ ἥ' γραμματικῶν ἐόντες 
ἔγραψαν, κοί φωσι στοίντεις τς οἕ-- 
φέροις κεγάαμει Αρώτῳ. οἢε. «'δὲ 
Ω Φωινο ὧν "ἢ «ἐπλανῶν οἰφέρων 
ἐφὶν ὁ λόγῷ", καὶ τῶν “αλανήτωυν. 

δὲ δὴ ΘΒ οἰεὶ ἐπὶ σοι οὐ- 
σοῦ ἑφήκουσι , κοᾺ μόνον συγᾷοι- 

ταφέροντωι κἢ οὐναφέροντοι τεῇ 
μαμὰ Ὁ υχσὸ τὲ ὅρφνξ κινῶν- 

γα φέρφνττοι στῶσοιν ἡμνερφν" τὸ 
ὑπεῶ τῶτο σῦν ἠρκή» ριυῤα 
χρυτοὶ στξέσοιν ὥρφιν ὐμμε . μοί- 
λέφοῦ σε πϑσέληκε τὸ ἀεὶ, ἐπειῖν 
οἰδιωλείσως ὁ οὐρανὸς κινέτουι, 
κριεί φασιν οἱ ποιητοῦ Ὁ οἱ 4υ- 

σικοὶ » μη ἐν εἶνε εἰς κίνησιν ἕρῳ- 

ἐ ὀξύτερον. σκόπησι ὃ πῶς δπὸὲὶ 
Ξ πρότε πέρφτος 3 εἰνωτολικϑί. 

οὐ ιβ ὥρφις εἰς Φ ἄλλο ἀρῶν ἔρ- 
χέτωι πέρᾳς. πὸ ἐν ἤκαΐα, ἀνὴ 

σοιγο οἱ  ἑ ἑνὸς γρόφεττο. 9 δὲ ΔλῈ γυχθήμνερην οὐκ φξέον. 
λυδὶς, ἐπίῤῥη (9. τοπιχθν ὃν» δαὸ 

2 5) 

Οὐ εανῷ ἐλκο “) πο παντ' ἡ μα σε εχ αὐ. 

Αὐζιρῦ ΟὝ δδι ὀλίγ ον αοτν ἄλλα μαλ' αὕτως 

Αξων 



ΦΆΓΙΝ ΟὟ ΕΝ Α' ᾽ 

Αξων οὐὲν ὠρηρεν᾽ ἔχᾳ ογ αἴοίλαντον ὡπαύτη 
Μεοσηγὺς γοῦαν αἷϑὶ σγ᾿ ἐροινὸς αὐτὸν αἰγινᾷ. 

Συνεχὲς οὐήεᾷ,.)) οὐν τὶ δ᾽ ἀδλαλείπῆως, 
ὡς ἐἴρηπτοι. Διο φέρᾳ δὲ τὸ σὺ νὸν 
Θ' σιῶε “ὅφ, χριίτοιγε ἐπ᾿ αὐτοί αἷς 
ἴοικε όμϑυον ̓ ̓ μυετωτε έντίΘ» 
18». τὸ Ἃ σεευεχὲς » τὸ ) ἀδιωλεί- 

πῆως στο μἕἔβν τι [ σημνον 4" τὸ δὲ συχνὸν, 
πὸ πολλοίκις δ. ἐ ἰ μυἀὸ δ᾽: κὶ δ αἰδεο;-- 
λεῤπίως. διὸ κι ὁ Ε κρωλῶς ἴα λέ- 
Ὑ ΕἼν. σεευεχῶς γκάφω φέὺς σὲ, οἰλ- 

λὰ συχν: ὥς, ἢ πυκνῶς," ) δεερίοί. ἰσέον 
“Ἰὲ ὅτι εἴ κα, ἡ σι φεόθεσις βρα- 

χυχφίλ ηκτεῖ, ὥσπερ θὰ αἱ λοιποὶ 

ΦΘ, σός, “-λίο τῇ τῆς εἰς κρὴ ἐξ, ὅ- 
μιδ8 οὐνπροῦ ει εἰντὶ μφκρφὸ λομι- 
βένετωι- δύρητοι ἐξ: Ὁ ὡὖ ἄλλοις Ὁ 
τοιῶτο. Μετουίοσ εἰ). ) μνετωφρέφε 
»ἴοσ᾿ομδας  γοὶρ τὸ φρεῴομνοι. ἔοικε 

Σ σὲ τῷ  γέομυκ, ποιή κως Ὁ τ: 

μ"οὦ» οὗ ὁ μυέλλων νήσομυοι! Ὁ: 

δαλαύδέντῷ»- τῇ σ, ἣν ἡ δηίς 
εἰδέποτε δὲ ἐνεσοὸς ἕν σ᾽ ἔχῴ, δ δ μέλ- 
λοντῷ» δὴ τῦτο. χϑη ἐπειδὴ φῈ9 
πὧν δύο οσ- οὔτε εἰ δίφ)ογίθ. ὶ ἐυ- 
εάσινετεοι » ὅτεη ( εἰ μὴ τὸ πρέϊοσον 
κρ τὸ ἥοσον , (᾿ ὅσο λεπτὸ τότευν) 
Ἁ αὶ τῦτο μμετωβέβληπτοι στὸ ἡ εἰς ἐν» 

ὥσπερ, Φ.) πὸ Ὁ ἑλώ ἐλήσσω ἑλίοσω 
Φ συρέφω. Ιςέον δὲ ὁ ὁτιὴ Ὁ Ὁ οὐρφινοκ' 
κίνησις.» γίνεττοι, ἔκ τρῶν οἶναϑυ- 
μι σεων κοιζὶ τὸς φυσικὺς, αἵτινες 
οἰναϑυμνεώσᾳς ῥυϑῷ τινε αὐτὸν 
κινξσιν. οἱ ὥ οὖν , οὐφέρες πολλοὶ 

ὄντες» κφυτ' ἄλλους ὦ λοι ῥιρήμν Χου-- 

σεφηθιγ μένοι, συμυπεραφέρφ 

ἐρᾳνᾷ κοιϑ ἑ ἐχρίσην. ὁ δὲ κὐμμῶ. 
ἄξων, οὐοῖὲ χφιτ᾽ ὀλίγον κιν ἔχει. 
μένῳ ἔὲ αἰσοζλότ]ῷ» » ἔχων τζω γίῶ 
(υἐσέω,. ςὶ ἰσόῤῥοπον. «ἰρὶ οἱ ἃ 
νοῦ ̓ ασὺ τῆς ἑαυτῷ δίνης, κινέγτοοι 

ὁ ἐρφνὸς οἐλήκω κυήσῳ ̓ ἐρανὸς. Φ 

οὐ ἵσν ὁ αἰράχων οὶ οὐ λλοῦ στοίγ-- 

τῶ στὸ μ(ουτικοὶ » “«λίὸ αὐτῷ. ἄξων 
οἢἐ ἐς! ἰάμετο. Φ'᾿ κόσμωυς, σῦ- 

θές Αἰ αὶ Υ πόλων ἐπιζαυγνυ,δόη, 

μυέσ ἀν δὲ ἔχεσοι σἰωὶ γἀζ, τὸς οἱ 
δύο πόλες πέ ᾷ. ΚΘΗ ἥ σῴαΐρου 

ὲ ποῦ το “στο φρέφετοιι. »"» 
ἀξωγο ἐν ὁ) νοεῖν οὐστύ ᾳρωτον » 
2ραμυμιλὼ δὲ Ὁ δορείε πύλε;, ΚΘΗ 

μέχει φ γοτίξ εἰ μυέσης ϑεφυκηῶνι 

τῆς γῆς; ἡ συμ ἔθηκε κέντθον ἡ 

κόσμυε τῇ ἰδίᾳ φύσφ, κουθ᾽ 

μυετουκίνητος ἐφιν, ὠσείλόσῦτον αὐ- 

τῇ στοιρέχχεσειν τίν θέσιν. πὸ σὲ 
πέρῳτοι ὃ - ἐρανξ, ἃ δὴ "τοῖς 
ἄκρφις τ Ὁ ἀξωνΘ. ἐξ ἑκοφιτέρου τῶν 

. μερῶν νοδνται »πόλοι κουλξν")-, Α- 
πέλαντον. οὑποίν τη) δήκων ς - 
ποιντὸς Ὁ ἐρῳνξ εἰκότως, τίω γὰῷ 
κένχθον «ἰξιέχει; ΧΦ περει αὐς-- 

τίν μέσων, σοὲ λουρὶ σχοίνων τοὲ 
σοῦ ἑχοίτερφ᾽ 9 Φ᾿ ἄξων» ἃ γῆς, ἰσίω 
εὐτέίω ἕ ἐχεῖ; ἰῷ αὐτῷ τωλαντόῦο- 
μένω. ἰσΐω ἣ οὐσία ἐξ ὁ ἑκῳπέρε 
μέρες ποιέϊ. αὐτὲς μέσ. ὁ ἔων; ΡΣ 

εἰς δύο αὐτάν τέμνων" ἢ ἀτώώλων-- 

τὸν οὑστοίν τ Ἔ δηλαδὴ ἰσίω ᾧ ὃ ὁμθίαν. 

κῶὶ αὑτὴ ζὰ σφαηροηδὴς, κοὴ ὁ ἐ- 
θᾳνός. κρὶ Ησίοσὶ Ὁ». Γώϊω διέ. τοι 
πεῶτον ἿᾺ ἐγείνατο ἶσον ἑαυτῇ Ξ- 

ρονὸν οὐσερόεντοι. ἢ ὠτοάλωντον; τἀ 

ἰσίω καιτοὶ Ὁ Δ ίφνι κου» εἰς ς τξὸς πὲ 
δύο ἡμισφοίρλα. ὅσον δσὸ Ὁ 

ὑπὲρ αὐτἰὼ Θύψθ. ἡμισφαιρήε, 
σττὶ τεῦ τοσ τον τῷ ὑπ᾿ αὐτέων τὸ μῖκΘ: 

ἄγλε ἡμισφαιοίε "οὐτὴ ΤΣ ον μέσῳ 
ζ δύο ἡμισφαιρίων κέ Περὰ 
εἾ, ἐροινός. ) πολὰν ὁ Ὁ Ακ;- 

- οὐγχοιῦθε. ἡ «ἰξὶ τῶ »μαφίὼ ὉᾺ 

τὸ ζήτησις τοῖς μοι μουτικοῖς κϑὴ 
γεωμυμῳτυθῖς. οἱ μὲν γοὶρ πο κα 
Αφτικϑὲὶ οἰγνοήσοιγτες εἶπον, πε- 

ΓΙ 
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οιάγᾳ ὁ ἐρᾳνὸς τὸν ἄξωνω. ἢ ἔφι σὲ 
τἔτο τῶν οἰτοπωτοέτων. εἰ 0 ἐκί- 
γητον οὐὐτὸν οὐπεδδίκριμϑρ, κοῃ αὐτῷ 
7 Αρῴτε ἄντικρυς εἰπόντθ», ΤΡ 
λὰ μοίλ᾽ αὕτως ἄξων ΤΩ ἄὔρηρεν Ἁ 

πῶς αὐτοὶ πἧρκώγεδγαι αὐτὸν φω- 
σίν ; οἱ ἱ σις μη μκφῳτικοὶ τὸ οἱυν 

συύεσιν., ἕν᾿ ἥ ἑαυτόν. δουύαται 

δἰδ ἡ ψελέρδρον σώζειν τὸν λόγον, 

ΦΙ Υ 
ἤγθεω π περὰ αὐζν δ 5 ἄξωνα ὁ ὁ ὅ 
γος σοίντοι τοὶ ἄφρα, οἰγινεῖ ἊΣ τ ε- 

φέρει. ε Ῥ δὴ ὁ ἀξων δ’ ἐρφνὸν 

αἰθδιάγᾳ, οὐ ὀρφανὸς οἰφ᾽ ἑαυϊξ 

φρέφεται. εἰ οἱ καῇ τῆσιν εἴρηται τ 
ἀξωνᾳ Φέν Ν ἐρφνὸν» εὐ ὦ 
σρόπω Σ᾽ χρόνον σείντοι φέρειν φα- 

μὲν, ἃ τὴν ὁδὸν τὸς ὁδειπόρε ς- 

Καὶ μὰ ταφραύνσι δύω πόλοι αἰ ιφοτερωλεν 

Αλλ᾽ ο Σ Οὔκ ἐπίοσττος ̓ ὃ σὴ ̓αὐζορἐ μ βορέαο, 

ὙΜΨ)ν ὠκεανοῖο. δύω δὲ μὲν αἰμφὶς ἔχϑσαι 

Καί μν πηραίνεσιν. ) οντὶ Ὁ περῳ- 
«σι. τοὶ » τῷ ἄξων» πέρφίᾳ 
δύο πόλοι εἰσὶν, ὃς ὁ αὐΐς ἐπούγ. 
στόλοι οἷ ἐἰρώνται, “ἰο Ὁ 9 «ἰδὲ αὐ- 

πὰς πὸν ἐρφινὸν φρέφεσζ. λξαμυμοὴ 
“ἷἐἐ ἐςιν σὐγέϊα, υὐοξαμυένη Στὸ ση- 
μυείξ; κϑὴ εἰς σημνεδον λήγεσοι. δλότὸ 
7ΐρ ΟΣ ὠρχῆς σοιησούμδμοι τω 

φοχίω τῆς 2θαμυμῆς, εἰς τι πέλ. 
ἐλήξα δ». ἡ οὐ αὐ) ἴον φβαμημνὴ 
“-Ξ ὃ ἄξων", τὲ τὸς δύο πόλες ἐχᾳτὲς 
Σσὸ σημυείε εἰς σημυέϊον. Αλὰ ὁ ὥ ὅκ 

ἐπίοπῆ».) οὔκ ἐστοφήνισεν ὁποῖον 

λέγῴ, ὠγλα “ἰὰ τοῦ ἐπιῴερο- 
μένε ἐδήλωσεν, ὁ ὁτί ἢ γότιον λέ- 

“ἡ. ζητητέον δἿΣ, τί δήποτε τῷ 

ΦΟΧ, ἐγέλων ποιήσεσθαι, πρῶτον 
ποῦ γοτίου ἐμνήσθη; , καὶ φάμο: ὅτι 

ἔμελλε Δἰατείψῳν οἱ ον τῷ βορείῳ πό-- 
λῳ, χϑὴ τῶτο ἣ΄ νότιον πθοέτοιξε 
τοῦ βορείε. οἱ δ᾽ὲ μυεΐοι χειρήσεις 
ὁμυηρακθν ὃ λωμπραὶ, ὃ πϑοσεχὴς 
ἡ Ξ' ποιήρ(ουτίΘ» δἰοχή. Ὑψόθεν 
οὐκεωνοῖο. ) ὑψψηλότερ(» γαΐρ ἐφ 
οἰφφανὴς., πλέων δυόμδιθ.- : κϑὴ 

Ομνηρί» δὲ. σίρὰ τῆς ἄρνπε “δ... 

της φησίν, ΟἿ σι, ἄμυμϑρός ἐφξι λο- 

ετϑῶν ὠκεοινοῖο. μυόνη ὮΝ ἐ δύεται, 

πῶν ἄγλων δυοιωένων. φξοτοιο! ἐ- 

ράωται οἱονεὶ ὄὔκρα, ΚΘ κεφωλοὴ Ὁ φ 

κόσμνε. ὠκεανὸν ὁ᾽ε ἣἃ- ὁρήζοντο, 

ὁ ὁ Αρωτί» λέγᾳ ποιητικῶς. ὁράζων 

Ἷ γείρ ἐφι» μνεθ᾿ δ δὲν κἡ ὑμῖν ὁρᾷ;- 

τοῦ. εἰσοιύτως δ]ὲ ΘρΣ δ ὠκι αἰνὸν, 
σὰν ἡμῖν ἐφσι γνωφζόν. ὠκεανὸς 
οἾξ. ἡ οκτὸς  μεγέώλη “έλαοσου 

χρφιλέτο, στοιρ᾽ ὅσεν ὠκέως ῥέ. κύ- 

κλῳ δὲ τῷδ κῳϑ᾽ ἡμώς φἰξίκέτοι 
οἰκεμυένζω, ἐξ αὐτῷ ΟἿΣ κι εἰς 
αὐδν οὔτε δύςεις εὐρωμενὴ »(- 
γονται. ὡς ὁ᾽ ὁ οὐγλουχ οὐ΄. ἕπτω (ὃ οὐ-- 
τοοῦεε σπορηκθλύϑισεν Ομήρῳ εἰ- 

σπόντι, ὠκεωνὸν ἢ ὁράζοντω. ιυι- 
εργῶ “Ὁ ἐπκέϊνθ» τῷ Ηφαύςῳ γρη- 
σοί Φ»» τῶ τξ Αχρλέως ἰαοΐδνι 

ποιεῖ, ἐὲ ιἰσέγετο κόσμου μυΐμνη- 

μ(φ» ὅσευ σ᾽» σελόυποῦον ἢ: ὠκεουνὸν 
ἐποίησεν. ὁ οἹὲ Ἡρφ)ῆΦ. ἐοἵδᾳ- 

δέχ ἃ δ ὠκεαν ὄν" ῷ σύμυστοιν οἶὲ . 

λέγά ὠλώσμῳ ενώ ποιητικόν. 
οὐτ᾿λαντικὸν δ᾽,:. αὐτὸ πέλαγ» χο-- 
λέ. Ἢ ΠΗ μιν ὠμφὶς ἐχεσόα.) 
φησὶ δ ᾿» βέρειο» πόλον δηλογότι, 

Α κοι 
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Αρκτο ἅμα ζοχύωσι, τὸ δὺ χαλέον.) ἁμαξαν 

Αρκῷι ὦ κκο προχόωσι.) «ἑεὶ δ 
βορέον ἘΦ κι τ ἨΔ Ἀ τὐκὰ 

σιν» ἤηϑιον» τοέχεσι.- - 
ἡ ἀμ ἸΑ ταὶ δ᾽ εἰσιν, 
ὧν τ 2, Ναύπλιθ" εὗρε , τἀν δ) 
δουτέρρν τ ἐλοαοσονωα Θαλῆς ὁ 
σοφός. λέγ δὲ τ ἐλώοσονω εἰ- 
κόνο κευσὸς εἴγοῦ! » ἥτις ὁ Καραιςς, 
ἥτις συγ"κευνηηθὸς ζὸ τῇ Αρτέμνιδι. 
Σποϑανξ σης οἢε αὐτῆς» στουουπέ)οινε 
ᾧ ἡ κύων. τὸ δὲ ὄνομῳ χά. ὶ Ὁ κυ- 
νὸς ἐροὶν Ἐχν. Τὸ δὴ κουλέον").) διότι 
φησὶν ἐσπαφύονττοι οἰγλήλοας., ὶ 
τϑτο κουλξν. ὦ κῳξα!. ΚΘΗ Ὃ ἐπι- 
εἰκῶς ον τοῖς ὁδοῖς ὠκολεϑ σιν 

οὐγλήλοωες, ἡ ὦ μφυξο!» ἰσοζοιχέσι βεσὶ 
χοώνδμωμ ον τῇ πορείᾳ. γρού- 
φ:ἢ δ᾽ οὖν ἑκουτέρω “σλινϑῖον τι, (ὃ ὁ 

΄, “1 «Ὁ 3 
ἐἑυμός. ῥυμνὸς οἷ ω αὶ ἐρφ'. καὶ ὃν 
ἀρ. χυρήως, ἀμῳξω σὲ κῳτ᾽ 
ἐπίκλησιν. τ ἐνίων 6, τότων τῶν 

ἄρκτων τὰὸ μεγείλώυ, "» μυετ᾽ ολί- 

͵9ν ὀνομ(ρόσᾳ ἑλίκίω, ἩσίοδτΘ» φησὶ 
Λυκοζονίθ)» ὃυ γουπέρω εἶναι» (ὃ ἐν Αρ- 
χριδος κρυτοικϑσων, ἑλέδγαι μ᾽ Αρ- 
γέμιιδῷ». τἀ πἰθὲ τοὺς θήρῳς ογω- 
ἀὼ ὦ ὄρεσι ποιέϊδλα!. φ)εερέσων 
εἴς υσὸ Διὸς, Ὁ ἡδὴ μυέγλλεσαν πε- 
καῖν οὀφθάδαι ταῦ αὐτῆς λεομνένζω, 

ἐφ᾽ ᾧ ὀργιόδᾶσων τῶ Αρτεμιν, 
)ηθλώσοω αὐτίω,, κῃ ἕτω τεκεῖν 
ἐρατὸν σαν, ἣ- κληθέντοι, δὲ χοί- 
εν ὅσειν δἿΣ οὖ μη ἐν ̓ ἜΝ 
θα ὑπ᾿ αὐπύλων τινῶν, Φῳω -- 

δυθλζαι Λυκοίον, μὰ τῷ βρέφες. μ( 
χρόνον δὲ τινα. δόξαι εἰσελθεῖν εἰς τὸ 

λυκοῖον, ὃ ἐφι ξ΄ Διὸς αἰ βαΐον, ἐ[νοή- 
στώσοιν ἣ- νόμον; αὐτὸ Ὁ ἰδὲς ἐξ δεωκο-- 
μένω.“ Αρκοίδὼν δὲ αὐτὰρ ἀναιρέν 
ἐϑε)λόντων διω ἣ- εἰρημυένον νόμον, ὃ 
ζοὺς διοὶ τω συγ ψύφοιν ἀυτῆς ἐξεί- 
λετο, Ὁ οὖ τοῖς φροις ἔθηκεν, ερκ]ον 

οοὐτἀρ ὁγο κφίστος, δὲοὐ  συμνπΐὦ κι. 

ἔχη δὲ ἐφξέρας ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἑπί 
εἰμυυδρὲς, ἐφ᾽ ἑκφυτέρων πῶν νώτων! Ἐξ, 
δύο ἐπὶ τοῆς ὠμνουλάταις, δύο ἐπὴ 
τοῖς ἐμυσυξθόδεν ποσὶ , δύο ἐπ᾿ ἄκρων 
Ω ρώχεως, ἕγο λώμυζθθν ἐπὶ τῇ ὀπι-- 
δίς σκέλες,δύο ἐπ᾽ ἄκρων ΞΡ ποδῶν, 
δύο ἐπὶ ὃ κέρκε, οἱ πείντες, εἰκοσε- 
πέοσαρες. οὐ γρὴ δὲ οὖ τῷ δρφινῶ 
τινοὶ οἰεῦγα! ὠρχῖες ΚΟ οἱ κοξας. 
οὐλλοὶ πέντε εὐτίας εὐλόγως τίθεντο 
τῆς ὠφροθεσίως, ἢ 7) χοιϑ᾽ ὁμοίω-: 
σιν τἔνο (9. τεῦ ἄφρω, ὥσπερ ὃ σκορ-- 
“πί-- ἢ πφυΐο ποίϑος, εἷς ὁ κύων» 

κῷσι Ἢ ἐπὶ τῇ ἐπιτολὴ τῷ κωνὸς, 
λυπῶν οἱ γερσ᾿αἶοι κύνες. ἢ μυυϑικῶς, 
εἷς ἡ μνέϊα ληθέσου Καλδεςοὺ εἰς ἄρ- 
κτον" ἢ κρυτοὲ τιμνὴν » οἷς οἱ διόσκε-- 
69: δίδυμνοι- ἢ δεορασιμυξ » "ἢ διδεω-- 

σκωλίας χοῦραν , ὡς τοὶ πολλοὶ ἢ ζω- 
ϑίωγ. οἷ ποίνων ἄρκτοι, ἀμφξοε 
μδὺ κφθ᾽ ὁμυοιότητοι » εἶρκτοι δὲς 

μυϑικῶς. τὸ δὴ κοωλέοδιαε, διὰ τῷ- 
τὸ φησὶ, διαὶ τὸ τρέχειν ὡς ἁ κῳξαι, 
τοαύτὦν τὴν ὀνο μ(φυσίων ἔχουσιν" ἢ 
διοὶ τὸ ἐχᾷῷν 4,Ὄμο. οἱ (οίξης. τῶν 
πεοσοίρων οὐφέρων οἰντὶ τϑογῶν στοι-- 
ρῳλωμνξ ανομυένων, τῶν δὲ πριῶν “ὦ 
ἐρφς αἰντὶ ῥυμυϑ. ἢ ὠμφξωι λέηον- 
Ἴ.|. διὰ τὸ ἀἄκῳ οὐ το ἀξωνι, 
τῇ τότε ὠρχῇ εἶναι" ἢ ὅπερ ἐπὶ 
τῆς μυιῶς λέγεν) τῷ ΤΡ ἐπὶ τῶν δύο 

ἐϊληφε" κυρίως ἡ ἑλίκη ὥμκῳξα 

λέγε). οἱ ἡ) ἑπ]οὶ ἐσέρες εἰ κοίξης 
τύπον ἐπέχουσιν. οἱ (δὲ ἐπὶ τῷ “λω- 
ϑΐε πέοσ ώρες ( τὩλωϑῖον δὲ λέγε 

Ὁ σὲ τοῖς γεωμυέσθοως 5) στῶν τετξ (- 
γῶνον ) οἱ δὲ ἐπὶ μῆκος » τὸν ῥυμυὸν 
“ληρσι. δείξομδῳ δὲ ἢ σποῤ Ομνήρῳ 
τὸ ἐφ᾽ ἑνὸς λεηόμδιοον, δ ἐπὶ τών 

δὺο ληφθέν. Δουρὰ ὁ οὐκόντιξζεν » 
ὅσον οὔκ οὐ λλός τις ὀϊφῶ. τὸ δ οὐκον- 
Ἵίζεν, ἔδεον μόνον ἐσὶ τῷ δόρφυτίϑ.» 

ὁ δὲ κὶἡ ἐπὶ τῷ ὀϊτᾷ αὐτὸ ἔθηκε. 
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᾿Αὐ δήτοι κεφαλὰς υδὺ ἐπὶ ἰξυας αἰέν ἔχϑσιν 

Αλλήλων. ἀεἰ δὲ κατω μα διαὶ Φορέον") , 

Ἐμπαλι εἰς ὦμους τετοαμιμένα). εἰ ἐτεὸν δὴ; 
Κρύτηϑεν κέμαι δὲ Διός μεγάλῃ ἰστητί, 

Οὐρανὸν Εἰσαινέξυσαν, ὃ μιν Ἔγῦτε κυρίζονζῳ , τοτὲ 

Δίκτῳ ὦ ἐυωδιά, θρέῦό οκδὸν Ἔ δαγοιο, οὐ [σίοιο. 

Αὐτέῳ ἐγκᾳ τέϑεντο, χα) ἐτφεφον Εἰς εγιαυΐζον, 
Δικτοῦοι κϑρητες, ὁτὲ Κρόνον ̓  ἐψευδοντο. ἐψγσδύσων». 

᾿ τίω κυγύσϑραν ἐπίκλησιν χα λέσσι 

Τίω δ᾽ ἐτέρζωυ,ἐλίκίου.ἐ λίκῃ γε μδὲ ἀγδιρές αἰχαιοὶ 

Ἐῤ ἁλὶ τεκμαϊρον , ἥα ΣΝ γηας ἀὐγεῷν, 

Αἱ σ᾽ήτοι κεφωλάς. ) ἐπὶ τοὺς οὐγλή- 
λων ἰζύας τοὺς κεφαλοὸς ἔχεσι πε- 

΄ 3 4... ν᾿ » " 
πραμυμυένας » σσκ ἐπὶ τὸς αὐτῶν, 
εἷς Αρήφορχ(Θ. ὁ γρῴμνκκουτικὸς 
οή}»» τοὺς κεφωλοὺς αὐτῶν συὸς τω 
ἐσηίων ἰζωὺ ἐπιςρέφεσχ, ῳϑοὶ 9 

΄ ε-.- Ἐ ἐν ν᾽} 
φονομᾶρον » ορωσι εἰς τόμνῶθ- 

δεν. κὶἡ σον εἰσὶ ὥϑός ἑαυτοὶς οἰνο-- 
Ἑ ε ΝΟ ψᾺ ΄Ν ἢ 

σετεωμηδῥαι. ἡ σὲ ἰζὺς, "ἡ ὠκνηςις 
΄ ᾿ ἐν ΄ ᾽ ᾿ 

λέγετοι! , ζῶ σσκ ἔξεςι ξύσου, ἐο)ὲ 
ῥᾶον κινῆσοη. Ἐῤ ἐτεὸν δὴ Κρήτηϑεν.) 

ὁ Αρφῳτος τὸ ἑαυτ οὐ στοίη μ(9.» τὸ ποι- 
ἡτικόν πὼς )ελήσιους εἰνο!, οὐλλ ἐχὶ 

« 4 ΩΣ 

μκόνον φυσικὸν, δα ἰδ᾽ ἰόν ἐξι πτοιητῷ 
(᾿ μνῦϑον λέγ ) κοτοὺ καιρᾷν, γὶ 

᾿ ᾿ ΄ 

οὐκ οπιϑείνως μυετοιχειίράζεττοι. Ὁ 
εἷς “ὦ ποιητὴς στεειρειστέγει, εἷς δ᾽ ὲ 

ὃν Δ[]σιλεηόμϑρΘ., οὐ 
σπένυ τῷ μνύθῳ σωιυυπφέχν δοκεῖ. 
ἐπήγαγεν ἐν τὸ Εἰ ἐτεὸν οἴν;, ὃ πέρ ἐσι 
διοωγμξ., ἤγεν τοί ὠμφιβοείλ- 

« Ν Ἶ 
λοντίθ». ὁ δε μ09.Ὁ- βέλετοι 

[4 ᾽ " ΕΣ ᾿ς 

σοιύστος εὐνεὐτθοηνο ὧν Κρήτη » 
ε, ι ». “7 ᾽ 4 
ὅτε τίν) πυῤ ἰχάυ, ὃἣ ἐςιν εν οτολίϑυ 
! 7) 7ὔ ὰ 9. 
ὑρχησις» γγνεόσαι λέγετοι ν ἐὼ ὁρ- 

7 . ΄- ΝΜ ρος .,,ὕἢ 
χέμνενοι οἱ Κορύοαντές » ξπὶ ὅλον 

ἐνιαυτὸν ἃ- Δίω ἔθρεψαν . λοωυϑτέ- 

γοντες ἢ“ Κρόνον. Δίκ]ῳ.) δ᾽ ἴκτον 
εἰκρωτήρλον “ Κρήτης πλησίον α' 

ἰδὴς Φ' κρητιχο ὅρες, ἔνϑεος ἐξὶν ἐλυ- 

σΐε Διὸς τέμϑυ ὃ Σ τὸ Ξ 
7 ,. ΠΑΝ ᾽} 

κείρϑυον ἐκέ! ορ» ὠλυσ!ς. Σχεδὸν. ) 
Ν " ΕΣ 

τινὲς γρώφεσι, εδὸν αὐγιαΐοιο,, στοι- 
οὶ Ἡστόδου λαθόντες, φάσκον». 

ῃ ᾿ ᾽ ! ᾿ 
πὸν Δίω ἐν αἰ[ωίῳ ὁρεῖ πετσυκνωμνένῳ 
ἐν Κρήῇη σραφέδαι. εἰ δὲ "ἡ ὑυή ἐςιν 

ὁρῶ» ον Κρήϊῃ αὐν οἶον, μνεῖνον δια- 

σέλαην τῇ ἀνω γνώσᾳ οὕτω , ὃ μνιν ὁτε 
Ἁ 7 3 ϑ Ὰ 

αὐ]ὸν κεράζοντοα δίκ]ω ὧν ἐνωσὶᾳ. 
1 ν..}»}9 δ᾽ «ἡ δέν 

εἰτῶ οὐ ἑτέρους οὐρχῆς ὁρείΘ- “γεδὺν 
ἰσιμίοιο ἄντρῳ ἐγπχουτέθεντο. κἡ δὴ 

͵ ς 4 , ι Α 
γοητέον , ὅτι ἐγβυνήθη μεν ἐν τὸ 

κτῳ, μνετεκομυίσθη δὲ ἐπὶ τὸ ἀν- 
σθὸν αἰ ἰδὴς. τοῖς ὧν ζητέσι πῶς τὸ 
δίκπον ποι (σ) αἴου ὄρες τολησίον 
Φησὶν, ἐπὶ τολέζσον ἐπέχον" ῥητέον 
- ͵ .ο ᾽ ᾿ 3. ἡ Ν Ἅ, 

ὁτι ςίζειν οἱ ὦ εἰς τὸ εὐώσλει" τὸ οἷ 
ΜΙ ΓΝ ΑΕ ΡΣ ΟῚ 7πῆ:ν εἰς τὸ ὅρεος σγεδὸν ἰο᾽ κέοιο σεωνοίπῆν εἰς τὸ 

ἄντοω. Ζώνόδοτ(» δὲς ὁ μοφνλλώτης, 
Μ "4 ͵) ΓΙ 
δίκτον ἤκουσε τὸ κριλούμϑιυον δίκ-- 

Το 



ΦΑΙΝΟΜΙΕΝΙΑ, 

τομινον 9 δ διὸ πούτο ΚΘῊ ἐυῶδες 
τούτο εἰρηαχ. δυκέϊ δὲ πσϑὸς εὐτοκί- 
ον συρυθοὔγλεόϑ αι » διὸ Ὁ Σ τίν Ἐἰῤλεί- 
θυῶν τότω »έφεσι" κοήσεᾳ ἐπ οαὐὖ- 

τυῖς Εὐφορίων ἼΣ » Στεψαμυένη 
βαλεροῖσε σιιυήντέϊο οἰ, εκατεέμωνοισι. 

κῷὴ τοῖς οὐξὶ δὴ «εοσφιελὴς κὶ βό]- 
γη" βέλει δὰ τροθεῖστοι ὀρύτ]εσιν 

οὐἰτίω, »κ λποδούγλεσι τὸ βίλθ.. 
κὅρητες δὲ, τὸ κορύθεντες » “ὴ ἰδ) αἷ- 
οι δ)οίκτυλοι.» οὗ οὐ τοί ἫΝ ἔσει 
δὲ επέν δίκη » Οὐδὰ οἱ στο ηττοὶ εἰώ- 
9 σι! τοὶ γένη ὁ ἐναλλοέοσφν ̓  ὡς ὑρ9.» 

ὡρ(Θ-,ὠγὴ, ὧν-" ἕτως ἐν" ὁ ᾿υτῇ 

δίκτ.. λέγε δὲ ἕ ὅτω; ΠΡῸΣ ὁ σὺ, δ᾽ 

Δίῳ ἐ ἐκῶσε τεχθάζων ἐυώδ᾽ δὲ διὰ 
τὴν ἐκεῖσε φυομυένεν βοτοίνην » τὴν 

κρυλεμυένην δίκα τομυνον. τῶ μὲν) οἱ 

δὲ τνῆοι πϑρητες » φησιν » ἐκώλεν 

Τὴ Νία 

ο 

τῶ) μὲν μυιρεροὶν»ευνόσουραν, διοὶ τίν) 
τῆς ἐρᾷς ὁ μϑιότητου" τἰὼ δὲ ἑτέρριν, , 
ἑλίκζω, διοὶ τὸ ὁ ἑλίοσεὔδαι. Ὁ, ἑλι- 
κα] η; πῶς τω εἰρϑὶν ἔχῳν ᾿ 

διὰ τὸ ἕλκεόξαι σὲ τοῦ βίαν, 
κρτ' ̓ ἐξοχδυ πούντων ὠνομυνοί δ η. εἷς 
ὁ λέων, ϑὴρ χφυῖ: ̓ἐξοχον ἔξρητεοι. Τὴν 
οἢ; ἑτέράν ἑλίκζω γ τὼ (μείζονω 
δηλαδὴ ρκτον ἰλιῶν κριλούσι, 

» Οοὶ τεὸς ἕλοις τ συςροφοὶς αὐ-- 

ὙΠ6] μνεΐζες γεὲρ ἔχει ποὺς περιῷο- 

σϑὶς τῆς κυνοσόυρας » ἅτε ΚΘΗ μιεί- 

ζων ἐσου κουτοὲ τὸ μυέγεθζ». ἡδὸ » 
κυνόσου αᾳρὰὶ ἃ ἥ' πόλον ἐςὶν ἡ ὮΝ 

“«ἰρὶ τὸν ὅλον βόρειον κύκλον. τἀ 
εδὸ ἐν ἑλίκάν τεκμυήθλον οἱ ἐξλίω- 

ες ἔγυσι ταλέοντες, ὅπου χρὰ ποὺς 

νοῦς αἰ γινεῖν» ἤγθυν φρέφενν. 

δα Φοίνικες πείσεωοι πτερϑωσι ϑεύλαοσαι. 

Αὐλὰ ἡ μὲν ἀϑε νοις: ἢ ἐπιῷ ϑοιοστιοϑοὴ τοι μκῇ, 

ΤΠολλή Φαινομέϊνη ἐλίκη φορώτης Σπὸ γυκίος᾽ 

Η ὁ ἐτέρη ὀλίγη μεν , ἀτὰρ γαυτησιν αἰρείων. 

Μειοτέρῃ ἣν" πᾶσα φ«ξιςρέφ ἐτὰ) σροφαλιγίι : 

ΤῊ ᾧ σιδδειοι ἰϑωοζαα ναυτίγλονται. 

Τῇ σ᾽, ἄρῳ φοίνικες) τῇ κενοσούρα, 
διλωδὴ τὴ μικρῷ, ̓ βρῳχεῖω ΝᾺ ὅ σοῦ 

ἐν τιὸ αὐτῷ ᾧ φρέφεττοι » κοι ἐς! μῷλ- 

λον “' ἑλίκης συσύνοπθ!-. ΠῚ τῇ 

λαυμυπτηδόνι» οἰμυυ δὶ ἣ : γλοὶ τῷ 
ὡ τῷ αὐτῷ ὁ περλθρεῷ εὐ οατὴ ἅ δὲ ἐτέ- 
θῳ ο᾽ τὴ περαφορῷ μείζων ΠΣ 

“ἢ οὔκ ἔςιν εὐσύνο τ Φ», “ἰὰ τὸ 

πολυφερές. οἱ ἐν φοίνικες ὡς οἰπρα- 

ἔσεροι πρὶ »γαιυτικοὶ » τὶ ἐμνπειρό- 
σεροι ' ἑγλήνων, ϑε ῥούντες Ὁ 
τω ἐλώοσω βλέπεσι, ἢ ὦ κοῦ ὁ 
ἑυρετῆς αὐτῆς Θωλῆς., εἰς “φοί γυζρς 

εἰνάγη τὸ γίνθ». οἱ δὲ ἕλλώνες οὖ 

οἰ γνωσίᾳ ἡ μικρῶς: ἥντες,αοὸς τω 
ἑλίκω ὁρῶντες εἷς μνείζονα; δια.- 

«σλέεσι:ν" ὅγεν αὐτὸς ὁ Ομηρίθ» ἑλί- 
κώστρις καλεῖ . ὡς εἰς αὐτῷ τὲς 

ὦ πτις οἰνοτείνοντος. οἱ δὲ λέ γτες» 

διαὶ τὸ ὁ εὐοφδεέλμυες εἶναι τὰς ἐγλΐω.- 

ας» ἑλίκωστοις κφλέϊ (τ. οἷ μφρ- 

πεένεισι. σεοιρθένε τὸ ἐπίθετον. 
Πολὰὺ φωινομδῥη )ς6 σῷ μυεγί 4» 
οὐγλοὶ τῇ “λαμηπτηδύνι. τὸ δὲ πρώτης 

ἢ χσὸ νυκτὸς » λαὸ ἑσπέρας φησίν" ἐυ-. 
ϑέως ϑύναντΘ- ἌΓ ἡλίς Φαίνε- 
ΤΌ » Ἔ ἴοι, ρὰ ρ διόλε,, οὐγλοὺ 
μυεδιμνέρφν τὑσσὴ Ῥηλίν κρύτσδετρο-" 

Ρ Η 



νιν 
Ἡ δὲ ἑ ἑτέρη ὀλίγη) Η δὲ κυνόσουρον 

πἰϑυὴ δὲ ὀλίγη ἐςὶν . εἰμυυδρο- 

χέρῳ γαρ' τοῖς δὲ γαυτιλο ἴοις ἐπι- 

πη) εἰοτέρου- ἐπιφέρει »ὁτιἐλάτ- 
τον! φροφῇ χρήτοι τὸ «ἰξιφορῷ . 

1ο ΑΥΟΣΤ 

ὦσε οὐ τῷ αὐτῷ φρεφομνένη σὐσύν- 
οτ]ός ἐξιν, εὶ μιν αλὴν τὰς πε- 
φρῷορρὴν στοιειμυένη, ΘΟ λτοτσλ ὠνῶστον 

τῷ τόπε τῷ θέαν, ὡς ̓  μείζων ἑλί- 

κῆ. 

Τὰς δὲ δὶ ἀμφοτέραις, οἵη ποτα μοῖο σοβρω 8 

Εἰλφ) μεία λειῶμα, δράκων, εὐδὶ τ᾽ αἰιφίτ' ἐαγως 

ἹΜυρλος' αἱ δ᾽ ἀξᾳ οἱ ἀπείρης ἑκῴτερ)ε φύονται 

Ἄρκτοι, κυανε πεφυλανγμμέναι ὠχέαγοιο. ,. 
2. .,2.. .61::.3...5] 

ὑταρ οὙ ἀλλίω ὑϑϑνεατη ᾿Ἐἰπυτέμνε.) ἐἰρῃ᾽ 

Δλγλζω δὲ ασείρῃ αἰθετέμνοτα ἡ δ οἱ ἀχρη 

χεήνε- 
τοῦ 

κ᾿ πὸ δ᾽ 
χχῦο!- 

Οὐρή ΤῈ κεφαλίω ἑλίκης ̓ἀγάπαυε.) ἀρατε ")ὅ- 

Σ πείρη ἢ ὦ κυγόσουραι χρη ἐχὲ ἡ δὲ κατ αἰυτζου 

Εἱλῴτω κεφαλζω, ταὶ οἱ ποδὸς ἔρχέι) ἀ ὙΠῸ. 

Ἐκ Ὅ «ὐίις πειλίγορσος ἀνατοι 'χᾷ 9 ὑϑὲ ἐκείνῃ 

Οἰοϑεον, ΕΝ οἷος χεφαλῇ Ὀχιλοίμπεται ἀφ, 

Αν»ιαὰ δυοχροτάφοις, δυο δ᾽ ὑμμασίν, εἰς δ᾽ ὑστέν.: 

Ἐλατιωο ἐπί: ΤΣ ϑάνοίο πελώρου, (ερϑεν 

Λοξὸν δ᾽ ὅς] καρῃ γὔσοντι δὲ παιμπὸρ ἐοικεν 

Αιρζω εἰς ἐλίκης ὀρζωυ" μάλα δ᾽ δε) κατ᾿ 

«Καὶ ζοα ὀκροταφοιο τὰ διξια, ν(ατῷ ὅρη 

ἸΚεύη αὖ κεφαλὴ τῇ Ἰ νὴχε.)» δχί τΩΡ ἄκραι 

Μίσηριται δυύσιές τε ὦ αὐτολαὶ δλλήληῃσι, 

τὰς δὲ δὶ οὐμνφοτέρας ) Ανὴ τοί, 
δὲ ̓οαὐμνφοτέρων οἰυπον ὁ δρώκων εἰ- 
λέϊται" πἸώσις ἐντὶ πώσεως : χὰ 
κωλέϊτοι τὸ ποιξτο ἑλὰ ἐσ μός" ἢ ὅτι 

ἰσηωρίξι ἐμιφοτέραε. Ποταιμοῖο) 
Παρῳϑάγη τὸ πολυκρμυπὲς ἢ πο- 

περνίων ὑδείπων, φυεὸς τὸ τὲ δρνώκον 

τῷθ- μέγι9.Ὁ-. κὶ οὖ τέτῳ δὲ Ησιό- 
δυυ ζηλωτὴς φαίνεται" ἐκέριῶ. ὃ- 

τὸν ποτοί μὸν εἰκοισε δροίκονῖι, εἰπῶν, 

Καί τε ὀγερχόρϑι Ὁ» ὁ ἠπα[μυένῷ» ἐ ἐπὶ 
δροώκων ὡς. ὅτ» δὲ τουμϑαντίον 

δροώ- 



ΦΑΙΝΟΜΕΝ Α: 

δρούκονίς ποΐζει μὸν ὠνόμιφσε, μ(ϑυ)λον 
δὲ ὠπείκοσε. δρούέκων δὲ ὅτι», ὃν 
-οἰνεῖλε Κα αἰ διυ(θ.- κουθ᾽ ἑτέρες δὲ ὃ τοὶ 
μῆλα φυλάώοτων Ἢ ἑσπερλδὼν" οἷς 

δὲ ὁ πολὺς λόγιΘ-: ὑπὸ Απόγλωνθ» 
εἰνορεϑ' εἰς πυϑίων. Αποῤῥωξ) Καὶ 
Ομνηρί", Νέκαρός ἐσιν δυπεῤῥωξ, 
οἷον διπέῤῥοιω 2 διτόσιστωσιμυο. 
Εἱλεῖτοιι μνέγοι ϑιωῦ κ9.) Ἰζϑ' ὑπερ- 
βολώω. λουμυψυθὸς ὧν "ἡ μέγας ἐμ»- 

φοτέρας διέζωσε τος ἀρκ]ες. φέρετου 
δὲ περὶ τῷ δρούκοντ(Θ-» τὸ κρητικὸς 
μνθ(Θ.,ὡς ἄρῳ ἐπιόντΘ- “ποτὲ τοί 

Κρόνες ὃ Ζοῦ: ἐυλωβηθεὶς, ἑαυτὸν ἷῷ 
εἰς δροώκοντω μνετεμόρφωσε ; τοὶς δὲ 
προφὲς εἰς ἀρκίες Ὁ οὐστουτήσοις ἃ’ 
σπυτέρο;» μζ' τὸ λωξεῖν τῶ 
βασιλείων, τὸ συμβὰν ἑαυτῷ νὴ 
ποῖς προφοῖς, τῷ οον]κῷ οὑνεφήρμξε 

κύκλῳ. εἰς ἂν ἐν εἰδδὺὴς ὁ ποιητὴς » 
ὅτι μυετε μορφωΐη εἰς δροόκοντοι, εἶπε; 
"νέγα ϑρού κῳ. τὸ δὲ, περὶ τ᾿ ἀμ.- 

Φί τε, οἰντὶ τοί, υπὸ τοὺς ἀρκῖες. 
γἢ πεϑὴ τεὶς ἄρκτες κεκλασ θέν. 
Αἱ ὁ) εἶ ρου οἱ σπείρης) Αἴ τινες ἀρ- 

"(ον ἑχουτέρωνεν αὐτῷ τοῖς σ'πείρους 
δ ὠκεοινὸν φυλοίτηονται" μιόνοι! γοὲρ 
εἰ διυεσι, Ὁ] αὶ τὸ εἶναι αὐτοὺς οὖν τῷ 
(ορφοτέρῳ. Αὐτοὶρ ὁ γ᾽ ἀγλζω) 
Περὶ δύο ἀρκων ὁ λόγος. λέγῃ δὲ, 
ὁ δροίκων ϑωτέρων ὶ ἢ ἀρκτων τῇ 
ἐχώτῃ αὐτοῦ ἐρῷ δέτότέμινετοη" 
Φατέρουν δὲ, τί κυνόσουρωαν, τῇ 
σπτείρω φἰδατέμνετοι» ἤγουν λώμ- 
βείνᾳ. τὸ δὲ λ'τοτέμυνετοι» χρώφεται 
(δ, ἐστιτείνεται ἢ δυτοτείνετ "κφυζοὶ γοὲρ 
τὴν εἰρρὸν διποτέτοτοι ὁ δροΐκων. ἐσού-. 
4 θυ ὅτι ἡ 2 ἐροὶ αὶ τὴν κε- 
φαλον “ ἑλίκης ἐσὶν, ἡ δὲ σπεῖρα 
«ἰδελαμυξ αν τὴν τῆς κυνοσ ρας κε- 
φαλίζώ. τὸ δὲ, ποδὸς ὦχρις, ὅτι ἡ 

σπεῖρῳ φϑείνει, φησὶν, ἄχρι τῷ ὁπιε 
δίς. Ἐκ οἵ᾽ αὖτις ποιλίνορσος ) Η 

σπεῖρα, φησιν, ἐξ σορροφῆς ἀἶντι- 
φρέφᾳ. ὁ’αὸ δὲ ὁ ποιητὴς ἐπὶ τὸ 

φοθεινένε τὸν δροίκοντος εἶπεν» 

τὶ 

Ως 6), ὅτε τις δροίκοντω ἐδὼν πολίν- 
ορσ- πέση, τῶτο ὁ Αρωτῷ» ἐπὶ 

τοῦ δροίκονίος φησι τοιῶτον δὲ τι 
Ψ, ε »ν. Ὧν.» 

αἰνίσθετοωι . ὅτι τῇ ἐν ἐρᾷ “«ϑαλωμ- 

βώνει σὴν κεφαλὴν σῆς ἑλίκης» τῇ 

δὲ ατείρῳ ἐ πῶσοιν “«ρελωμβάνά 
πὴν κυνόσερων ἀγρι Ἶ ὁπιοϑίων πο- 
δῶν" εἶπα αὖϑις ὡς εἰς ἀνωτολὴν νού- 
σοῖς, πείλιν Σποκλίνει εἰς δύσιν, ΚΘΗ 

Υ . 4.9) ΟΝ Χ ͵ 
χὴν κεφωλὴν εχ ὑπὸ τὸς πόδως 
τοί ον ηούνωσιν. Οὐ  ἐκείη}) Η- 
ηθυν τῇ απ εἰρᾳ» οὐ ὁ; οἰόϑεν, ἤηγϑν 

ἐξ ἑνὸς μνέρες » ὅ οἢ᾽ οἰ», ἤγϑθει» εἷς» 

ἀγλοὶ τοολλοί εἰσιν ἐπικείρδροι τῇ τὲ 

δρώκοντος χκεφοωλῇ φωιδροὶ οἰξέρες" 
πέντε γοΐρ. Λοξὸν ὁ; ἐςξὶ) Λίων δὲ 

σκωλικοῖς τῶτο" ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτῷ 
λελόξωϊαι . ὦ οὔκ ἔςσιν οὐνουτεζοιμνένη 

ἴση, οὐκ ὡς ὀλίγον ἐπινδύεσοι εἰς 
τὸ ἄκρον τῆς οὐρῷς τῆς ἑλίκης" ὡςτε 

κατ᾽ εὐλὺ το ὠκρου τῆς οὐρῶς ἵσοι- 

ὅϑαι τὸ τε φό μου τοῦ δοούκοντΘ», ἢ 

ὁ δεξιὸς κρότωφίΘ». ἐπιλωμνβο- 
νοντιι δὲ τοῖς, λέηϑντες μωὴ εἶνε ζὲ 
δεξιοὶ οὐρα ζ ὐρισεροί. δπολονγηπέον 
ὅρων, ὅτι ὃ ὅτ τῇ ὠραφερφ κρο- 
τφε τὸ δεξιὸν μυνέρος εἶπε. Μίσηον- 
ται) Αἱ δύσᾳφς ὃ ἀνατολαὶ πληποί- 
ζεσιν οἰδαήλοις» λή υσοῦ ἐὲ ἡ ἀναζ- 
λυ οὐ μένη δὲ ἡ Τρ, κοΐ δ΄ μυε- 
σημυξ φανὸν πόλον, ἤγθουν κύκλον, ὃς 
ἐς! μυεσοήτωτίΘ» πείσης “ σφαΐραις" 
ἐκεῖ γοὶρ »γνόψϑνος ὁ ὕλιος, μνεσηιυ-- 
βεφμνὸς γίνετε » (Κ᾿ λοιπὸν ἑβδυμυώυ 
ὥρων οὐπο' ἐυτῇ ὡς ἐπὶ δύσιν ἄργετοῦι 
ποιεῖν. ἡ δὲ τῇ δροώκονζος κεφαλὴ 
υὐσὸ τὸ τέλμυα οὖσοι τῷ οὖ γένωσι, 
τῷ υὑπὸδ' πόδω κύκλε ἐπιψ αὐξσου, 
ὧν τὴ τὸ ἐρωνξ κινήσᾳ γινομένη 
“θα ὃ: μνεσημνβφανὸν κύκλον, ἐπ᾿ ἀ- 
κροις τῷ ὠκεῶν οἱ ὑδοσειν ἔρ το» 8 

γοὶρ κοιριδύεται , οὐλλ᾿ ΠῚ αὐζῖς 
ἐπινήχετοι" ὀλίγον γοίρ ἐξι σφόδρα 9 

δεορίφον. ὁ δὲ νοῦς, ἐκείνη ἡ κεφαλὴ 
δὰ δροίκοντΘ» κριοὶ τξτο τὸ μυέρ(» 

γήχετοι (Ὁ κολυμνξῷᾷ κρω Ὁ ὠκεῶώ- 
γ8) 



ἹῈΖ 

νξ, ζυτέςει ᾿ ὑρίζοντ », ἐπυψαύε- 
σοι. ὅπ'ε ἥ πε δύσις Ὁ αὶ ἀνοολη ψαύ- 
πσιν οἰγλήλων, δηλονότι πξοὶ ἢ- μνε- 

σημυδρφινὸν σόλον, ἤγθυν κύκλον. ὁ δὲ 

ἹΚρούτης φησὶν, ὡς υσσοὶ δ΄ ὁφξέζοντω 
7 ᾽ ἰΑ ξ ς 

ἐνίξις ομιφοτέρων γίνε), ὡς ΦΟ μηρος» 

Δ ὁ Α . ᾧ 
Εγὺς γοὲρ νυκ]ὰς καὶ ἥιοἷός εἶσι κί- 
λόύνοι- ἐπεὶ Ν σα ἐκείνης ἡ ἡμέρα 
ὡρῶν κ΄. ἡ δὲ νὺξ τεοστούρων, σευνουπῇ 6- 

ς ὅσον ἐδέπω “ὁ δύσεως τῇ ἀνα- 
ἽἹολῇ , συύλόγως Οῦτο εἰρηκε. 

Τὴν δ᾽ αἰστοῖ μογέονι κυλίγδετωι αἰνϑρὶ ἐοικὸς 

Εἰδωλογ᾽ ὦ μϑὲ ὁ τις ἐχίτα ται αἰμεφαϑὸν εἰ πεῖν, 
9. ἢ Ι 

Οὐδο ᾿“ᾧτιν κρέ 
Ων ΒΟΟΣ ΤῚ ! . , 

“κεῖνος πονω αλλῳ μὲν αὐτῶς τνι 

“ΝΠ 

Ἐν οὐνασιν καιλέοισι, Ὁ γ᾽ αὖτ᾽ εὖ χ,ϑυνγάσι γιαἰμίνον 

Οκλαζονῖι ἐοικεν᾽ "ἐστ αἰ μφοτέρων δὲ οἱ ὠμῶν “ὠτ' 

Χῴρες αείροντωι,, τὸμυται γέ νἂμ ἀλλυδὲς ἀλλη 
αν ἐς ὀργεζευ" μέοσῳ σὴ ἐφύπερϑε καρίεύῳ 

Δεξιτοροδ, ποδὸς ἀκρον ἔχ, σχολιοῖο δρακοντος. 

Τῆς σ᾽ ὠυτῷ μογέονῖ, ) Αν τῷ 
στεύεγίυς. Αρουτος δστὸ Ἴ" ἐγνωσιμυένων 
ἤδὴ ἃ μὴ ἐγνωσμυένω διδοέσκει. ἐπει- 

δὴ γοὲρ τοὶ «ἰξὶ τῆς τοῦ δρώκοντῷ» 
κεφαλῆς διεξῆλθεν, οὐκ ποιύτης Ὧν 
ἐπικείρϑρον οὖν γούνωσι κουλέμϑωον δὲ-- 
δυΐσκει. ὁ δὲ λόηθς» “σλησίον ἢ κε- 
φαλῆς, οὐνδρὶ μογξονῖ; "ἡ κοίμωνονῖς ἢ 

μ9.Ὁ» κυλίνδεῖ). ἃ καϑ᾿ αὐῷν δὲ 
κυλίνδετου!" συγ κουτφερομνένω χεὶρ 
σεῦ ἐρανῷ συγκφΐωφέρε"). ἀλλο φᾶς 
πίων θέσιν" λοι λέπει" τὸ γεὺρ ὀκλώ- 
στὸς γὶ τουτούπεστόν ἐφιν, ὡς δατό τινί» 
κοιμ(οίτα. «ἰδὲ δὲ τῇ εἰδύλε τό- 
σε οὐδεὶς ἱσορήσοι ἰογυσεν» οὐλλα 

μόνον ἢ- οὐ γϑύνωσιν αὐῷ «ροσεῖπον, 
ἤθε» ὠνόμφισων. ὀκλοΐφοντι δὲ 
ἔοικε κοιϊζρὲ τὴν θέσιν. εἴδωλον δὲ ἐξιν 

“ἐφομθίω μ(φὰ οἰὐν)ρώπου. Οατον ἐς 

ὀργηὴν ) Περὶ τῷ οὐ ηθύνωσι βε- 

λόμνενθ» δἤ εἴξαι . ὅτι στείν τη οὐκτετω- 
μϑέναι εἰ σὶν οἷ χεῖρες ἐυτξ, πὴν ὀργα- 
οἷν εἶπεν" ἕξι γοὲρ ὀργυοὶ, ἡ ἢ δύο χ4- 

ρῶν ἔχτωσις. Μέοσω οἷ᾽ ἐφύσξθε 

κρφιρήνω ) Ὑαβάνωθεν δὲ τῆς κε- 
φωλῆς τῷ δράκοντίΘ- . ὁ οὖ γϑύνωσι 
2 ἄκρον Οὐ ποδὸς ἐνυτξ ἔχ τὸ ἀρα- 
σεροὗ. Ὁ δὲ δεξιτερφί σεμυτωκτέον 
τῷ δρίκοντΘ.. ἵν ἧ, τῷ βορειοτέ- 
ρ8 δροώκοντ(Θ- ὁ Ὁ δρώκων βορετότε. 
οός ἐσι τῇ οὖν γούνασι. (8 δυξιτερον δὲ 
σημυνοίνει  βορειότερην. κἢὶ ἰφέον ὅτι 
δύλογύτουτος ἡ (θς διδοίσκει" ὑμνῶν 

γεὲρ ἱσοωυμνένων ζαξὸς τὴν ποῦ πειν- 
Ὅς κίνησιν, τοὶ δεξιοὶ μυέρη εἰσὶ τοὶ 
βόρειω. το δὲ ἀφ σεροὶ» ἵοῳ νότικ.. ὡς- 
πεοιυῦ φυσικῶς Ὁ δεξιτέρρο, ἐσ Ὁ 

βορειοτέρε" κἡὶ δὲ τῷ ποῖος κίνησις 
φρὸς δυσ μοὶς γίνεϊ. 

Αὐγχῇ 



ΦΑΙΝΟΜῈΕῈΝ Α’ 

Αὐτοί κρωύκεῖνος φέφανος , τὸν αἰγαυὸς ἔϑηκε 
Σ μ᾽ εἰιϑναι Διόγυοσος, Ὄντοιγο, υϑρης Αρλαδυης, 
ΝΝωτω ᾿αοορρέφει) χεκ κότος εἰδώλοιο, “σι- 

ἸΝώτῳ μὴν φξέφαιος πελαφ, χεφαλῇ γέ μὲν ἀκρῆ 
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Αὐτον »κρἰκεῖῦζθν, τέφανθ. ») Τὸν 
πίοσ ἐνον γέφανον,, ὃν ἐφόρᾳ ὁ Διόνυ- 
σῦς μ᾽ ϑίνουτον τῆς Αφρέδγης ἰφυ- 
ροποιδῶν. ὴ εἰπέγετο κΘᾺ κατηςερΑσε, 

μνημόσαισον πῆς ἐπ’ ̓Αφροίδνῃ συμν- 

φοράς. ποὲς δὲ αὐτὸν εἶν φασιν; ον 

ἔλαβο -Αφιάδνη μριβᾷι Διονύ-- 

σῳ,, ὑπὲρ π' Αφροδίτης “ὡρῶν εἰς 
ὑρον' κοκΐξεσερ δ) νου δὲ ἐπὶ μνήμῃ 

“ Διονύσε, φιλίας. τὸ δὲ, ἀγαωυὸς 
ἔληκεν, ἐαν ἃς οἰγαυὲς να γν 

δ Διόνυσίθ» δὲν εἰ" ἐοὶν δὲ ἀγαυὸν, 
τὸν φέφανον δεῖνοεῖν» ἵν ῇ τὸν τῆς 

ἐρωμυέγης φέφανον ὠγωνὸν καὴ ἣγ- 

δὸξον καὶ ἐπίσημον καὶ λαμυφυϑϑν 
ἐποίησεν ον τῷ ἐρανῷ" πεντε γορ 
εἰσι “λωμιασξθν, αἰ ξέρες “δὲ ἱ ἄνες. δισΦ-- 

σελῶσι ὧν φέφανον. Νώτῳ υτσασρέ-. 
Φεττοι )71ὲ φρέφετοι! Ε ἤγϑων συ[κι-- 
γεέζττοι ἐρωνῷ . ἢ ἐπιφρέφεττι 

νώτῳ. δκῶ δὲ ὡςαῇ ἐπικυλίεοκ τῷ 
γώτῳ Ὁ ον γθύνασι κεκμνηκότΘ: 
Χστὸ δ’ κα ἐγνωσίμένω τὸ οἰ γνωφον ἐδ- 

ξεν, δὲ Φ' εἰδδύλα τὸν φέφωνον. τοῦ 

5 ἐδ κεκμηκότίυ, διδαισκαλικῶς κέ- 

ἡ ποίλιν » ὡς φυξθς τοὶ εἰρη- 
ἐν ἐλ υμ 
κλοίζεν, ᾧὶ τοὺς χιεῖρος τείνήν. 

Σ χέσιϊεο “ἢ κεφαλίω ὀφιόχο᾽ ὧν δ᾽ ἀῤ ἐκείνης, 

Αὐτὸν. ξπιφρύοσοιο φαφνόνϑροι ὁ ὀφισχον.. 

Τοιοΐ οἱ κεφαλῇ κὑτοκείμδιοι αἸλαοὶ ὦ ὠμέι 

ΕἸ δόγχοι" κεῖνοί "6 οὗ ἀν δεχομμίωι σελ, 

Ἰσωποὶ τελέλονεν᾽ αταρ χέρες αἰ μώλα σα!" 

Λεαῖη γὰ τῇ ὦ τῇ ἢ ὀζοπιδέδρουδι αὔγλη “4. 
Αλλε ἐβιπτη χἰκείγαι ἐπόιαι, " [γ᾽ ἐλαφρα!" ᾿ς 

Αἰμφότεραι ὴ ὀφιος ποπονεα,.), ὁ 0 ὑπ} μέοσον 

Δινῶφ4 ὁ σφι ον. 4 δ᾽ ἐμμενές 8 ἐπήδυρως, 

ΓΙοοσίν, Ἐχιθλίς4 μέγα ϑηρίον, αἀἰμφοτέσφισι 

ἝΩ χω τε ὺ ον θώρηκι βεζηκώς 

Ορϑυρ' 



τὰ 
λα ΑΙ Ο ἡ 

Ορϑος" ἀξ οἱ ὕφις γε δύο φρίφε) τ χερσὶ, 

Δεξιτερῇ ὀλίγο » σχαή! γένϑρ ὑοὰ πολλύς. 

Καὶ δὴ οἱ ἱφεφανῳ "αξβαϊκλί ἀ ἀχρὰ 7 ρφα Ὅ 

ἈΝ ῴ09ι 5. ἀσείρης, μεγολας ἐπιμα!εο πον 
ΒΎΥΥΒ ᾽ ! Ψ ΑἸ" ς 

Αλλ᾽ αἱ νϑρ φαέων ἐπιδόσεες, Οὐδὲν ἀγαιυαι. 

Σκέπῆεο πτῶρ κεφαλδὸ) Σωνήλως 

“ποίλιν οκ Ὁ ἐγνωσμυένε τὸ ὑνήπω 

μον Ὑνωφὸν, εἰς νῶσιν γ4: ὁ δὲνξ γ84» 
ὲ δὲ τῇ ἄκρῃ κεφαλῇ 9 δ᾽ ω γό- 

νρυσί» τὴν κεφαλάω βλέπε τέ : ὀφιό- 
χδ᾽ ἐπιψαύν δ " κεφαλὴ ϑ Ὁ ὀφι- 
χε θ᾽ ον γένωσιν. ἐρη.) δὲ ὀφιᾶ- 
399: σζοῦ ο Φιν ἔχᾳ Ἂ Φερί. δῷ; δὲ ἐςι 

χίουτοῦ ἧνας Ηρακλῆς ἐ ἐπὶ ἡ ὄφεως τ 

ζηκώς: οἱ δὲ Τιρομνηϑέω, λέ[εσιν" οἱ 
δὲ, Τανίαλον: ἄλλοι, Θύβενν" « οἱ δὲ, 

Θησέα. ἄγοι δὲ φασιν αὐτὸν εἶνε ἣ- 

Ἡρφκλέω Λίβυσι πολεμυδν ἃ. ἐπιλι- 

στόντων δὲ αὐτεῦ τοζοῦ κοίτων, ἐπὶ 
γὖνν πεσόντο (ἢ λίθες βολα4ν. ὅ ἐς αὐ- 

σιὸ ὁ ἐσὺ σεν εὐξαμδῥῳ" ὠγλοι δὲ, δ δ 
Ἰξίονά φασι. Τοῖοί οἱ κεφαλῇ) 
Θοὺυ κφεικῶς φησι" ποιξτοι οἱ Ἅ)- 

(9: τὐσὸ τίν) κεφαλίς αὐτῇ ὄντες 

λούμυσπουσιν' οἱ Ὁ τὸς ὦ ὠμνες αὐτὲ 

λαποτελῶντες οἰξέρες, χρϑθ᾽ ισε βο- 
λίώ εἰσι λαμιαόοί. Καὶ ἂν Χό- 

μ ὦσι σελάώ,)) Αντὶ τῷ διεχομυάώῳ. ὁ “ 

δὲ; δὲ μεΐαπλώσμι » ποὺς εὐθείος 
ἐπεζυτεῖν, ὡςαθ ὁ τὸ ἐ ἐ υσούρ ῳτες: 

“ὸ δὲ ἰσωποὶ» ἴσοι κφ ὶ σζω λώμν- 
“πεότηΐω, οὐ ἡ μυἱὼ δὲ αἡ χεῖρες ἰσοιι. 

Λεστὴ τῇ ἊΣ τῇ ) Καὶ τῇ οἰραξερε, 

σε, χηθλ, ΧΘῊ τὴ ὡγλη, ἤγραν τῇ 
ὙὙξι, λεπίοτέρῳ σε οὐμνυδροτέρῳ, 
ὡς χορὸς σύξκρησιν τοῖν ᾧ ἌΣ ἐπί- 

κέσρο λαμυπηδδν" κούτω δὲ «ὃ Φ ὀφι- 
ἔχε δ τῆς δροίκο!- ατήραίσεως, 
Ὁ πες τ᾽ ἀμ ἀρ μυεγούλοις χηλεὶς 

ἐπι ζήτῳ. κρλ εἷς σ᾽ πεν, ἐπιμνονίε ο" 

ὡς Ὁ ἀμ ΕΩΝ αὐτοῖς φησι. σκέ- 
πῆου ᾧὶ κρΐζωνόφ, καὶ γοέρ εἰσιν Ἐκλωμυ- 
φϑθι. Αμυφότεραι.) Αμυφότεραί, 
φησ: τν, οὐ χεῖρες τῷ 5 ὀφιέχου » φῳίοὶ ἢ" 
ὄφιν ποιξσι δ οὐνερηοῦσιν. Ο ἐ,᾽ 
ἐμυμυεν: 6) Ὃ δὲ ὁ ὀφιοῦχος οὖσ φαλιἰς 

ἰδλε βαίνων οἐμυφοτέροις τοῖς ἑαυ- 

τῷ ποσὶ τὸ μέγα )ηφίον»Νν σκορπίον, 
οὐκθλίξει κὶ ποιτεῖ, τῷ μϑ οἰραξερῷ 
εὖν ἐπὶ ὯΙ ὀφϑοιλμοὺ βωνων, τῷ 

δεξιῷ ἐπὶ τῇ ϑώρῳκος. Εὐδέ- 
᾿ δὲ ᾿πποίρχῳ διοχιευοτέροις ὅ- 

σιν Αρβε, , ὁ δυκέϊ οἰμυφοτέρες τὸς 
πόδεις βεδηκένου Φῦ ὀφιούχου ἐπὶ 

τῷ σκορπίς ) οἰγλοὺ μόνον σον ἕτερον, [ 

ν δὲ ὁ ἕτερον ὑπὸ τὸν σγεορπίον δὺ.- 

καὶ εἶναι, Ὁ μὴ φαίνεοκς ὅλως πὸν 

τορσύν. ἕο οὐ μυὴ γᾶν οὐὐν Εὐ- 

δύξω "ἡ πποίρχῳ ὁ δοκίμφις ὅσιν,ο,- 

αντιώσεονᾳ ᾽ οἱρμαθσωμὰν οὐτξ τὸ 
ῥηῶν φϑὸς τὴν ἡκδαν ἃ ὅτως. ο ὁ δ᾿ ἐ ΕΣ 

ὃς δῦ ἐποιρηρὼς ποσίν" εἶτοι εἰς 

μέσον ἐπιθλίξει )ιρέον τῷ ἑνὶ ποδὶ 
κουτ᾽ οὐ μυφότερρι" ὁ δ ἐς πὲς κέ!) 
μιύήνε τε ξὀφπελμοῦ δῷ “ύρῳκος. 

μέγο δὲ )ηθήον » ὅτι τὸν ὠρίωνᾳ 
αἰνεῖλεν, ἢ ἃ τὸ μυέγιϑος τῷ σκορ- 
πίε. Αἷῷρ οἱ ἱ ὄφις ) Ετι ἐαξχοέξεν 
δή φηδὶν,ὃ δὲ ὄφις οὐμνφοτέρεις, ὥς 

χα ὀφιέχε ἑλίοσ εἢ. τὸ ὦ τῇ 
ξιῷ ὀλίγος, ἐςὶν ὁ δράκων" βρῳχὺ 

γαρ ἐσιν οὖν τῇ δεξιῷ πὸ αὐδὴ τὴν ἘΞ 

φφίν" οὖ δὲ τὴ οὐἰφλφερῷ τὸ λοιπὸν 

σῶ μοί ἐς;. κῳτουΐάτε δὲ ὶ δ’ ὀφιέχε 
οὐρλξερῶς, ᾧ ἡ τὸ δρίκοῦΘ., «πτεῖ- 

ρώσεως, 



ΦΑΙΝΟ 
ὥσεως, ὃ πεὶς τὲ σγκορπίει μυεγεέλας 
χιλοὶς, ἐπτιζήπει. κφῳλῶς εἶ;. εἶπεν 

ἐπιμναήεο.. ἐ ἐπειδὴ ἡ) ἐφεξῆς οὐμυυδροῖς 
αὐτοὺς ἐρεῖ. ΕΥ͂Ρ ΜΝ σκέπῆε, 
Ρ γεΐρ εἰσην ἔκλώμυσσξρι. Καὶ δὴ οἱ 
σεφόνῳ γ Ἐχά ὁ ὄφις τὴν κεφαλάο 

σιμυοάπηεισοῖν τοῦ φεφοίνῳ" τὴν δὲ Ὁ 
σώμῳωτ» καμυπάὸ ἢ κρυτ᾽ σύϑέϊαν 

ἣ΄ χηλῶν- μυεγείλος δὲ εἶπε τοὺς 44 - 

ΜΕΝ Α. Σὺ 
λοὶς, ἢ οἷς ζωδὶε μυέγεϑος ἔχεσιν' 
ἢ ες σύγκρασιν τῶν τῷ (ϑ- 
κίνε χηλῶν" ἢὶ ὅτι ἔκογτον “6- 

ὅμον ἐπέχεσι τξ Ὁ ξωλ κοῦ αὗ χηλει 
τῷ σπορπίε. τού οἱ οὐφρολόγοε 

δ᾽ ζυγὸν εἰν φασι" ἢ ὅτι ἐμυφερεῖς 
εἰσι «λοίφιγι"! ἤ ότι τυ οὶ τοῖς ποσίν 
εἰσ: τῆς σποιρθένξ:. ἡ ἡ αὐτῇ δὲ ἐσι 

δίκη. ἥτις ὁ ζυγοὶ τωλοωντεύει. 

Ἐξοπιϑεν δ᾽ ἑλίκης φέρε) ἔλαϊοντὶ ἐοικς 

Δρκηοφύλαξ, τῷ ῥὶ ἀ' δρες ἐχικλείοισι βοωτάίω, 

Οὐνεχ᾽ αἱ μαξα)ης ἐπαφώμδιος δ δὲ) ὦ ἀρ κὶσ 

Καὶ μάλα πᾶς αἰφλδηλος᾽ «ἰ ασὸ ̓ ζωνη " οἱ ἱ αὐζος 

Εξ αἴλλων αρκ]δρος ἐλίοσε!) αἰλφαδὸν ἀφήρ Ὁ 

Ἐξόπι)εν “ἢ ἑλίκης) Σφόδρα χαν- 
λῶς τ πξεπόντως τῇ εὐκθλεϑέσε 

ζετο: δεὸ ὸ ἁπὸ τῷ βορείε χωτελ- 

θὼν ἐπὶ δ κύκλον» ποίλιν οἰνωτρέ- 

χά ἐπὶ τοὺ λεπόψϑρω. ὁ δὲ νῶς τ», 
ὁπιόδεν δὲ “ὃ ἑλίκης ὁ ἀρκ)ε» φέρε- 
ποι τις ἐλιουώνοντι ὁ μθιΌ. » ὁ κῳλέ- 
εὃνΘ- ἀρκτοφύλαξ. πὸ δὲ. ἐλοίον- 
σι ἐοικὼς »ΔΔὼ τὸ τῇ ἢ δεξιῷ κρυλούυ- 

στοῦ φέρεω, Ὁ τῇ οἰρξερῷ ὁ ὡς 

ἐφώπ)εῶς ὃ οἱ κοέξης; ἀραῖς δὰὴ- 
λονόζ" δὲ κέ; δ αὐτίω φυλατίψν. 

βοώτης δὲ, «ἃ λεγορόῥης ἀρκῖϊε» ἢ: ἢ- 

ιν ἃ οἱ μοίξης.» ὡς Φὸ τος οὐ 
αὐτῇ βξς ἐλαύνων . χφυλοίυ ροποι 

φέρων, ὁ ὃ ἐξι βόπτελον. ὅτ. δὲ ὁ 
εὐρκτοφύλοξ, οἰρχοίς ἐςι, Διὸς κα 

Καλλιςξς ποῖς . ὃς ᾧκες τὸ λύ- 
καν» σπορρ᾿ οὐπόλῳ τινὶ ἐθαφείς" 
ὃν λέγε κινδρουυδύοντοι σεωὶ νη- 
τεὶ οὐνωμρεθάζαι, κρυτοὶ δ οὖ λυκρήῳ 

γόμθν ὁ Ζοῦς ἐλεήσους αὐτὸν. Ἀφύτη -- 

φξέρφησε. τϑρν ὶ λέγε εἶνει, ὠρκῖο- 
φύλωκοι » "ἢ βοώτὠν » Φάἀράωνα. 
Φησὶ δ δ δ, ποιητὴς ̓ Καὶ ὀψὲ δύ- 

ον, βοώτίω. , λέγετοο!, τἢ πϑυγητής. 
Καὶ μἰφίλωῳ πῶς ) Ὁ νξ6. σφόδρα Ὁ 
ἔχφ Ἷδς ποίνζας λωμντσξθτοίτες" ἕνου 
δὲ ἔχᾳον υέσῃ ζώνῃ » ὃς τις Ἃ οἱ τὴν 
ὑπερθολ ) λωμυσξότητος ἰδίως 
ἢ αὐῷς λέγε αρκθρθ», ὁμοίως 

πειντὶ αρκζέρῳ;, λαμυτηδόνο δὰ 
ἔχφὸ ἃ τὴν τυχ ϑσοίψ. 

Αμφοτέροισι δὲ ποοσὶν τόρ νὰ ψα)ο β βοωΐζου 

Παρϑώνον, ὁ ἥρω ΕΙᾺ  φέρᾳ σα χευ αἰϊλυενζο" ἢ “χί- 

Εἰτ᾽ δζωω Αρραν κείνη γένος, ΟΝ μά. τό φάσιν 

Αφρὼν αἰρχα)ωὼν πατέρ ἐμμεναι εἴτε τυ ἀλλῦ, 

Ἐύκηλος 



16 ΑΡΑ Εινῆν οὐδ ἢ 

Εὔκηϑος Φορέοιτο᾽ λόχος γεμζὼ εὐτείχά ὠλλος 

Αὐθρῶπους, ὡς δεν ὑληχονίη παρος ἴον, 

Ἡρχετο δι ἀνθρώπω; κατεναν ζιη᾽ συ δὲ ποτ᾽ αἰὐνδρῶν, 

Οὐδεποτ᾽ ἀρχαίων ἡγάϑατοφυλα γεναικάν, 

Αλλ᾽ «ἀναμὶξ ὁ ἐχφ ϑητο , ᾿ὸ αϑονατη περ ἐδ σαν 

Κα ἑ δίκην καλέεσκον" αγήορυδιν δὲ} ΟΝ 

Ης πτυ εἰν αἰ), ἢ ἰ δυρυχόρῳ ν αἀὐγι! Ὶ 

Δημοτέρᾳς ὑφδὲν ὁχτασέγχϑσα ϑέμιςας. 

Παρθένον) Ὑπὸ δὲ τοῖς 'ς ἐμφοτέ- 
φοιὶς ποσὶ φ βοώτου ἐσὶν ἡ πειργέ- 

γίθυ- σούχυς δέ ἔδιν υστὸ τῆς οἦρατε- 
οᾧ- χέρθς αὐτῆς δὐμνεγέλος » ὅ)εν 
"ἡ αἰγ λήξεις οὐ κέκ ληήτοχ «οοό-. 

χω δὲ ἡ ποιρθέν» φέρᾳ ̓  ἐπφδη. σύ- 
σεδέςουτον ἡ γεωργίω. σοίντες δὲ ὅσοι 

«ἱεὶ ἡ παρλένε κρτέλεξαν ληρϑσε" 
στεποίηττο γὲρ τὸ πῶν παιηϊοοῇ 
ΘᾺ αἰνιγμιατώδᾳ ἐξεσίᾳ. ὁ μϑύτοι 
ποιητὴς τίν) δίκην ὡς οὐδιώφϑοιρ- 

τον κόρων τἀσοτί)ε). χουτοῦ λίπ ὅσον 
δὰ τὸν φὐξρίγφον κόσιμθν» Δί τί ᾧ 

“πονηρίος αὐξησιν. κονπεελο ξσων 
δὲ ἡ ἐν ἐρωνόν. ὁφῇ Θ᾽ Ησίοσὶ 

ἐπὶ τῆς αἰδῶς ΚΣ γεμνέσεως εὖπε» 
Καὶ πότε δὴ πρὸς ὀλυμώπον δὲ χϑο- ἐδ 

νὸς σὐρυοδείης, Ὁ τοὶ ἑξῆς, οἱονεὶ 

ἰὴ ϑ ᾧ ὀνείδες πειρώμϑυ. φρὸς τὴν 
δικειοσεούυ ἐπυσρέφν. Ὠ) δὲ ὦ 
χερὶ φέρει ΠΡ διεσεέφησε ποίῳ χά- 

δὲ. ἴσως Δἰὼ τὸ μνέτξον ἐμπολιφό- 
μ8.Φ.- θεωρεῖττοι δὲ ον τῇ οἰραφερᾷ. 
πινες ὁ δέ φασιν Ἄφρον δηοχιοῦῖον 72- 

γένεῃ μαργη κουτικον ΟΣ ππρρῶν σύ- ρ 
Θόντω. τί δ; ων ἄφρων ὀνομ(φισέουν, δεν 
ΠῚ πατέρ, ἄφρων ἐπικρλέϊοδαι. πο- 

λὺς οὐ ᾧ Ἀἰῴφορθ. λόηος τοῖς 

παλαιοτέρθις «ἷδὶ τοιύτης ἡ παργέ- 

γε ἐκινήθη. τἡ οἱ δὰ αὐτέῳ ἔφασων 

εἶναι γυγατέρᾳ Διὸς ἔ κοιϑεὶ ΦῊσί- 
οὗὺς, Δίκη Διὸς οἰκιγε γουΐου. λοι 
δ, οὐτίω Αφραίς ὃ Ημυέρους. ἐπειδὴ 
οἱ σπηλὺς ἢ Ἁἰάφορθ. ὁ ὁ σἰεὶ αὐ 
τῆς λόγος» φησὶν Αρφυτος, ὄτ᾽ ον 

Αφραΐε » ἐπέτου ̓ ὠγλε» οἱ λῶς μδι' 

ἠξέγομασο εἰνο αὐτίω Αφραίε, 

ἡ δὲ νὴ τοῖς ὔγλοις οὐαντιόμδν-. 
ἐἤρηλῷ. φορέοιτο Ησύχος ᾿ αὐ- 

ἧς, φέρφιτο ον ἐρωνῷ. τῶν μι 

οὐ ὠγλων μυύϑων ἐπιψούύετοι, 
οὐδηκνύμδμΘ.. 6 μὴ οἰ γνοίν" ἣ- δὲ 

ἐπὶ τὸ δίκης μόνον χεδὸν ἐξεηραψαι 

εἰκότως, φαπομυπεύεε »οὲρ τὸ κριζρ 
τἰνὶ δίκην χθήσι μον ᾧ βιωφελες οὐξ 
Ὁ μυύγου τοῖς οἰνϑρώπεις, οὐδῳκνύ-. 

Θ»- λωμυσξθος ἢ ) μνεγοιλοφώνως, 
[ ὡς ὧν οὐ »λός τις εἶπεν » Ομνηρλκῷ 

ἘΠΉ κα χξησάμϑμφ.. Ἤρχετο 
εἶ; ὠν)ρώπων ) Εἰς στευοέντησιν τῶν 
οἰν)ρώπων ἤρχετο, τετέσι φανερῶς 
ἑωρῷτο. ἢ τὸ δέκεῦον τῶν φαξοτέρων 

εἰν)ρώπων θέλων λῆξαι ὁ ο Αρφτίϑ", 

Φησὶν » ὅτι Ὁ θεὸς ὅσοι εἰς τὸ φανε- 
δὲν ἐφοίζῳ τοῖς, οἰγ)ρώπεις, Αἰ τὸ 
εἰ ὅν αὐτὲς καήες. Ϊ“οὸ "δὲ διρχιοῖ ον» 

Ὁ χρυσου »ἵύος παῤ Ηστόδῳ. Ξιωωνοὴὶ 
γοὲρ τότε δχῆ χες ἔσων. ξωνοὶ δ᾽, αὖ 
ῶχοι. ἑγλάσισ μος δὲ πὸ ̓ ἠππείλῴ, οἷν 

δ᾽ Ὁ διήλεγχε τί κακίων αἰντῶν, ὅτι 
7 οι. 



ἂν ΑΥΤΟΝ ΕΝ Α. 

ποιουύσζων »Ποεὺν οἱ λρύσίοι ὅλι: 
στον. οἰγφροιδῥη δὲ. ἀντὶ τοῦ ογεῖ- 
ρέσοι , ὁ ἐφ: στυω)ροίζεσο τὸς 
σουλοοπέρες οἰν)ρώπες: “ιωαγεί- 
Πεμη τς ἤτοι ἕν τινι ᾿ϑκκλησίᾳ» ἢ ΟἹ 

- 9’ Οδροτυχόντ. οἱ ον ὁδῷ σοὲς δημώ- 

φελᾶς Θεμνέςας ἐξηγεῖτο. τὸ δὲ» 
ἐπισπέρχευσοι » ἐπισσπουδχέφεσοι , 
δὲ δράσγκεε σοι κά ρον τσοδῳ κγῦ- 

σρ. δὴ μοτέ ὡς δὲ » δ μοτυρὸὶς , τῶ 
δὲικοι(οσ᾽ νύν ἡ ἘΠΕ ἢ ̓  τοὺς ἄγλας 

ὀρετοίς. ϑλίω δὲ τί ἱγδρίαν ον 

17 
Ησιόδῳ ἐΐληφεν. ἐδόπω δὲ. φησί» 

πότε οἱ ἰἀνῆρωποι αἷρὲ κοικῆς σούσεως 

ἔγνοιων ΕἸχον ̓ ἐδὲ τὸ δέκοιον οἰνετοέ-- 

πετο, ΓΝ υὐσσὺ γεωργίως ἔζων" κοριθ᾽ 
ἑς χβόνες δ τὲ χέυσουν γν.. 

μνετουφοένττυν δὲ ἐκείνων, ἐκέτι ὅ- 
μϑίως στωυζῶ οὐὐποῖς » οἰ)λοὶ εἰς Ω ὅρη 

οὐνεχεύρᾳ Ἀ ὸ τς ἐπιγβνονδῥας ὁ οἶ-- 
κίοως τὸ ὠν)ρώπινον "9- ψνισή-- 

στόσοι (Ὁ λοιπὸν τοῖς οφροις στουηραῦ-. 

(ἡ). δὴ μοτέρας δὲ, πραείας, καὶ 
τυρουγιϑίς. 

Οὔπω δ βγαλέ πυτε γείχεος ἡπίςαντο, 

Οὐδὲ δχκκρίσιος ᾿αἰξεμεμφίο, οὐδ κυδοιμϑ᾽ 7 χὐμΝ 

Αὐτως ἔζωον, χαλεπή σὴ ̓ἀπεκάτο ἡ ν μλπν 

Καὶ βέον δ πω νῆες Ὀὐ το σφοϑεν ἡγίνεσχϑν, 
Αλλαίβοε ᾧ ἀροτεα ᾧ αὐτὴ πύτυια, λαῶν 

Μυρία ταν αὔλόχε δίκη δωτειρᾷι διχαήων, 
γ »)) 

Τοφρ ζώ, ὁ φρε χη 758. διορχεουσφονέ ἐφερόεν᾽ ι 

Αργυρέῳ σἢ͵ ὀλίγη πε, ἢ ὅχετι ταβιπαν “ἑτοίμη 
Ωμίλά , τοϑέσσα παλωῶν ἤθεα λαῶν᾽ μἤ ὁμϑίη 

5» 3) Ὁ 3 ; Ι Ω 

Αλλ᾽ ἔμπης ἔτί κεῖνο κατ᾽ αργυρέον ὅρος γεν. 
Οὐπω λδυγωλέου ) Ἑλλίυις- 

(ἰὸς ποΐλιν 6 τοιοῦτο, ἔπω ἠπί- 

σοντο γεῤκεῶν, εἰντὶ τοῦ ἔπω ἐς- 

δησων τεὲς ΔΎΟ σούσφς τούΐζως ἢ 
φιλονεικίας. τὸ δὲ Διοκοάσι(. πο- 
λυμεμφέθ», ἃ ἀδίκε φιλονεικί- 

ὡς.» Ἔ ἐχείφης μέμνψης τὸ λόγες ὃ 
οἰμιφισβητήσῃς. Αὕὑτως σ᾽ ἔ ὧν) 
Ασλῶς, οἰκρίκως » χρθὰς οἰδικίας 

"ὁ τοῖν ἄγχων κρφικῶν. τὸ δὲ Β ϑὐλε 

δ᾽ ἀπέκειτο ϑεέλοιοσ οὐ , ον τὶ Ξ φ ἐδὲ 
σρίρεκιν δυυύσῷ ον οἱ ἱ ἀν)ρώποι οὖ α- 

λοίοση ΡΥ βίον. ἑκῴσῳ δὲ ἐπιχώ- 

φλα ἤρκει πε ἤρεσκε, τὺ Πιν δουρί» ̓ 

χευσοιῦ 

Οὐδὲ πόνδιον ὕδὼρ ̓ κῴαν οἷο 
δίωτων . φο) τον μιφυκοίρων τλτι 

Τόφρ᾽ » ) τΤἀυικαῦ τῶ ἐπὶ τῇ γῇ 

Ὁ χτοῶς πόλεσιν Ὗ»" ς ἕως «ἰρεί Ὁ 

νΘ.- ἐ ἐπὶ τῆς γῆς: Αρ- 
γυρέῳ 4), ὀλίγη) Αντὶ τῷ ατανί- 
ως ΘῈ ὀλίγως αὐτο δεέσθιθεν. 

Αλὰ ἔμπης, ἔτι κένο) Αλλ ὀμνῶς; 

φησὶν, εἰ Ἢ τοὺς σποιλαὸς ἐπόϑ 4’ 

οὐλλοὶ κἢ κουτ' ἐκεῖνο ἐὠ τοῖς οἰγ)ρώ-- 
σοῖς » ἡγξν κουτοὲ τὸ υὐογυρφειῦ 

γὉ.-. "Ὁ ἡπείλᾳ αὐποῖς , τὴν ονυ- 
σείρχουσοιν κουκίων διελέγχουσου, ὁ οΥί 

τοιούτέυν γγνεοὶν οἱ χούσφοι ἔλιπον. 

΄ Ἦρχε- 



ι8 ΑΥΨΑΣ ΤΟΘεΥ 

Ήρχετο δ ἀξ ὀρέων Ἐχαδείελος ἡ λχλόντον “ αἰποδε 

Μοιυαξ. 9 ἰδοτῳ ὀπομίσγετο μειλιχίοισι “δὲ πῶ 

Αλλ᾽ ποτ᾽ αἰθρώπων μεγάλας πλύσα;τὸο κολὼ- 

Ἡπεὶλά σὶ ἡ πείτα καϑοιτήομκένη καικύτη ὥς, (να 
ἜΤ πος 

Οὐσὴ ἐτ; ἔφη: εἰσωπος ἐλθυσεαῖ, καλέσσι" 
ἃ 3. Ϊ 

Οἵκω γουσάῴοι πατέρες γενέ ἐλιποντὸ 

Χάροτερίωυ, ὑμεῖς δὺ χακώτεροι "π᾿ δξείξοϑε ᾿ ͵ χεξ- 

Κα) δὴ που πύλεμοι, ̓  δὴ αγαρσιον αἰααιος 

Ἑωε:) ἀγθρωποισι “κακὸ δὲ ων ἀλο»ς. ἢ 

{}ς εἰστὃσ᾽, ὁρέων ἐπομαϊεΐο", τὸς “γ ἀξᾳ λαὺς 
ν 3) Π] 

Εἰς αὐ τίου ετί 

Ἠρχετο οἵ ἐξ ὀρέων) Παρεγένετο 4); 
εν τοῖς πόλεσιν ἐπὶ εἰρι Ἢ οκ τῶν 

ὁρῶν" οὐ χὰ τοῖς ὄρεσι : διέσριθε » ἐμῆς 

“ἔτι πιῆς οὐφικοίς ἰατειδος δο- 

Ἑσκορμδῥη. ἑσπέρας δὲ ἤρχετο ον πῶς 
"πόλεσιν, ὅτε αὐτί ἐδε. ς ἑώρῳ" φη- Ὁ 

σὶ δὴ » ὅτι ἀδενὶ ἤγελεν οὐνουμυίγνυ- 

ὅλ Ὁ δὲ μιθυυνοἱξ σεωὺ ἑνὶ μόνῳ ἐν- 
ὶ Η κακείνω δὲ ΡΩΝ πανν. ὡς 

ἔοικε τῷ τἀὴ κρυκίων ΩΣ γίνες ἐλ- 

λάξαντι. Αλὰ ὁπότ᾽ εἰν)ρώπεον ) 
Αλλ᾿ ὁπηνίχου ποισρῶβη οὖ ποῖς ὄρεσι 

ὥς Δἰατειδάς: ὀκέτι γὉ οὖ τοῖς ΄-ο- 

λεσιν οὐν δρῶν ἐτλήρε τοὺς κοθλώνας, 
ἐκέβ οαὐτας με ον ἢ» ἡπεί- 

λέ τοῖς λοιποῖς ξ' δήλεᾳε τ ὡ- 

“Τῶν χουκίαν" ἐποιέτο ἡ. τἀ οκκλη- 

σίον ἐκέτι συμυδ ψλόύεσοι, οὐγλοὶ τοὶ 

πάμπαν ἐλίμπόμςε ΉΤΉΡΗΝ 
7“ σεοίντοις 

παιρόντοι δελέζχεσοι. αν τ] Ὁ) οὐ 
αἰὰ ᾧ εἰπεῖν, ἐωλήρε χοὶς κολώνοςς, 

ὁτι (αὶ μεσόγαιον, δικαίοις ζώσι κο- 
μἰοέτοις ᾿ γεοργίοο «αξϑφέχοντες "ὁ 

σῦκ οδικίαις κέρδες »ἢ ἐμυπορήο:. 

Οἵζω χρύσφοι ) Ἐκ “θοσώπε 
δίκης ὅοου μοζόσης,, ὅπως οἱ χεύσᾳ- 
οἱ πατέρες 25: ρω εοὶν ἐλίποντο, 

[ ὡς ὅτοι οἱ ὄογυρϑι τέξοντοοι τὰς 

χωλκοῦς πολὺ λίρες. οἷς ἐπικα,- 

ἐξ ἄληθς» αὶ τᾶς πολέμνες, 
Ὁ «ἰὰ σοὶ φαῦλα. Ω ς εἰπξσ᾽ ὁ- 
ρέων) Ταῦτα εὐπθυσου ἐπὶ τοὶ ὑψνη- 
λοὶ ταῖν ὁ ὀρῶν ἔξαινεν δ πὸ τ κολωνῶν, 

κεἰκέίνεν φροντίζεσοι ̓  δμνῶς ,ϑώτοι 

ἐπὶ γῆς ἔστι ὁ οὐ ἡὐοῳ Τὃς ὀχλες 

εἧς αὐτί ᾿ὠφορῶνίως κῳτελίμω- 

σῶν ξι 

Αλλ 
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; »“" δὴ ἢ [τ “ νδ 

ΑΥλ τε δὺ κῳκείγοι ἐτεϑνα4,, οἷ οσἡ ἐϑμοντο, 
! χ “ ᾽ Ι 2] 

Χαλκείη “ἡ μεὴ , ὐϑόπτέρων ολοωτερφι αὐδΡες, 
Π " Ι! ᾽ ᾿ ! 

ΟἹ τσϑξζτι κα κέξρην ΠΕΛΈΜΥΝΙΙ (μοι χω φφιν 
' “ Ι δ: 3.3.9 Ἰ ᾿ 

Εἰνοδεΐμο, τσϑρτοι δὲ δοων ἐπα σοιντ᾽ α'ροτύήρων 

Και τότε μμισηήσοισο, δίκη χείνων ρος αἰδρωΐν, 

Ἐπί Θ᾽ ὑπερφφίη ζμυτίω δ᾽ αἰροι να οσοι τογωρΐω 
3 ] ͵ 

Ηχί εἷῷ οὐνυχίη ἔπι Φαμ Ε1) αὐθρωποισι “ ἐπ:- 

! ᾽ ι... 3. Ι! ] 
Παρδενος, ἐἴγυς ἐὃ σα πιο λυσκέωτοιο βοώτου, 

Πρῶτοι δὶ βοῶν γ Καὶ εἰς τῶτο ἱχῳ- 
γῶς μὑνέμυφεττο! οὐὐτοῖς ροξαμένοις 
ἐοϑίειν γηροτῆρας βῶς, τῆς Φῷ- 
τέρας γγνεῶς μήπω τῶτο ἐργασοι- 
ινένης" οἱ“ ὡρχοῖῆοι ἐφύλωτηονας 

ἐργοίζις βξς κριϑιερσύειν. διὸ τὸ Ο- 
΄ “ ᾿ ΄ ΠῚ 

ΠΕΡ. βιωὸ «ἐμίαίο, δὲ 
ὅηπὸ υσσς ζυὴηὸν ἡγαγὲν ὠνήρ. ὦσε- 
(ξὶς ἣ ΔΩ ΡΣ Μὴ 

“φῷτοι δὲ ἀϑἀναῆοι ἐγεύσωντο 35 
ποιότων βοῶν. Φασὶ δὲ κῃ τοὺς ὁ- 

οσέως ἑπτάρεις τοιότες βῶς χρυτε- 
δυιδυκέναι. ὠργίο)η δὲ ὁ ὅλι(Ὁ.- ἐπεὶ 
οἱ φροτῆρες βόες " ϑ' ὁρᾷν ἡ κῶς Σ 
ἡλίον εἰ τιοι εἰσι, τὸ οφῆς ποραςεικοὶ 
3) ᾿ ᾿ γὰ ᾿ ὄντες, (ὃ τς ζωτικὰν διυύωμοιν Δ᾽ αὶ 
πουΐτης τοῖς σῶσιν Ἐμνμθνον οἰοϑγοι-- 
ζόνϑυοι. Ἑπταϑ᾽ ὑπερωνίη) Οἷδὲ 
» ὁ Ἄρφτος τζωὶ πορθένον δύο πτέ- 

ρυγος ἔχιε σον, κοιθεέ αὐθ κὰ ἐὔἴγλοι 
ἐκορτυρέσι, Ὁ πτέρυγας αὐτέμ ἔχαν 

οὖ τοῖς κριτοίσερας μοῖς. Ηγίαοϑ 
οὐνυ γέηγῶς ἴω ποιητικευόρδυός φη- 

δὴν γ) οΤι φζότερον 5:7) γῆς σζίώμξσφοε 

σοῖς αν)ρώποις. “]ὰ ποὺς ἐπιγέυο-. 
εὗρας νοῦ εἰδικίας,, μόγις νειῦ ον ἀ- 
ρωνῷ ὅσος ποῖς ον τῇ γὴ ὦ νυκτὶ 
φαήνε).Ὁ δὲ ἐζγὺς ἔσοι, ὃ τϑ ποιη-. 
τικῶς » ὅτι ἐπειδὴ ζ' Φιῴτων ζῶ φί- 
λη: φ γεωργεῖν 9 ς φ οἐπεοίγ μϑνος 

βίον μνετιένοη τὰς οἰν)ρώπες, “ἰὰ 
τῦτο κα ἐγγὺς Ὁ βοώτε κῳτηφξέραςαι. 
Πολυσκέπποιο ) ΤΆ λίαν λωμνπρῷ. 

. ἢ 5 ͵ ε , 
ζΖνὲς δὲ Ὁ Αρώτε,ὡς σιιρεκζ)είνοντος 

τὴν μυυϑολογίαν., κρυτεμυξμνψαντο" 

ἢ τοῦτος οὖν τῇ «εοτέρῳ μύϑῳ ἐχ 
ἕτω πεποιηκότο. κοή φαιδυ, ὁτε 
ἐπειδὴ ἐκένν. Ὁ βλασφημίων Ζιναὶ 
εἰχεν » ὁ «ἴθ ἄρκτων, τ Ὁ Διὸς Ὁ 
»πρφνίωνΘ», ἐτὉ- δὲ βιωφελής ἐξι» 
[αὶ τῦτο κἢἡ παρεξέτεινε. 

Τῆς αἱ αἰ μιΦοτέρων ὠμῶν εἰλίοσε ἀςφήρ, 
Δεξιτερῇ «τρυγὲ πϑοτφυγητυρ ὴ αὖτε καλῇ). 
Τοουος ὑϑὺ μεγεϑῳ, τοίη σὴ ἐκεί μενος αἸΐλῃ, 
Οὐς Ἂ μεγάλης εὐρζευ “ἐσωνφαμε:) ἀρκῖρ᾽ 

Δφὴ 
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Δφή δὴ κείνη, δφοὶ δὲ οἱ ἐγζοϑῳν εἰσὶν 
Αςερες" οὔκ, ἀν τοὺς γε ἰδὼν ὑπεττοκμίραιο, 
(ὐἷςς οἱ πεὴ ποδῶν Φέρε) κοιλός τε μέγαις πε, 
ἘΝ ύαν ὠμμαίων εἰς οἢ᾽ ἰξυολο καϑιωτῶν, 
Αλλος δ᾽ ϑραιοις κ᾿ πασῦ οριοθαισιν δὰ ὦ αὐ βρέ παΐες 

Απλύοι, ἀδλοϑῳν αἴἶλλος αγωγυμίη Φορέον"). 

Τῆς ὑπὲρ οἐμυφοτέρων ) Ἐπειδὴ πο- 
λὺς οὐέμνεινε τῷ μυϑικῷ, χὶἡ δοκεῖ 

σπειρεκπεσφαίφϑιαι » [ἃ ἢ λοι- 
στον ἐποινουλαμιθάνᾳ» ΚΣ ἔπι ; τί 

τῶν γεωραρδῥων οἐκοέξειαν Ἐρχετου, 

ἢ ἐπὶ Φ 9 ἀφέρθ- φῳ ϑ' ἐπικειμδύε οἱ ον 'πῷ ἢ 

ξιῷ ὦ ὄμῳ « ζ πουρϑένε, ὁ ὁςις σφό- 

δραω ἐςὶ λομαξὸς,, ΚΦ κρυλέίτεο! 

σγελεξυγητήρ᾽ σε ἡ τῆς 8 9 τρυγη- 
“ο ὧρας ὀλίγον φαξρανωτέλλει. 

ἐσιτέλλει ἡ κεφαλὴ» ᾧ οἱ ὦ μθι 

δ παρϑενε:" το λέοντι. ἶγλο μϑὲ οευν 
εἰνοαιῶλν, ΠᾺ οὔλλο ἐπιτολή. οἰνουτολὴ 

ξ γοΐρ ἐμ ἡ Ὁ 5 ζωδίε σειντὸς . καθ᾽ 
ὅ ἕξιν καὶ ϑ ὑλίᾳ ἔπιφάνεεα. ἐπιτολὴ 

δὲ. θυ τσοὶ τὸ ὁ ζώδιον. ὅταν ΝᾺ στυ- 

“ρατέγλη ἐπί 71: » ἐπιτέλλειν λέγε), 

ὡς πὸ, Πληϊά » ὐτλαγενοίων ἐπι- 

σελλορδμάων. αἱ ὰ “λείαδες 5 

ἐπὶ τίω Ὁ Ὁ τουύρου εἰσὲ πομνζὼ " «α- 
σινες κρλῷ ἐπιτέγλοντεο!, ὅτε ὃ 

ἥλι(θ. ον τοῦ κρκῷ ὁ ἐς! ᾿πρυτοὶ τίν) ὅν Ὁ 
θέρες ἀρχίζω, ὃ ὅτε φγρότον ὡς κθι- 

Θεὸς “ερίζεσι. πὸ δ δὲ. υὐαὲρ οὐμυ-- 
φοτέρων ὥμνων., ὅτι ὁ οὐφὴὴρ τὸ δ τῇ δὲ- Ὁ 
ξις ἢ ἐπεψαύφ. ΤόοΣ Θ- ἢ μιίϑη) 

Ολίη9 ος (ϑὺ ὅτος τῷ μν εγέθᾳ ς τῇ 

λαμπηδόν ἐβιοίμδμφ᾽, ἑπ ὁποῖ. ὁ ἃ 

μ'ε ἐγοίλης ρα ' ἑλίκης φαίνεἢ 

δύτὸ τὸ “ ἀλίως πγν » τὅ- 
το. ὥ μ(9» ὉὮὉ τότε τοδφθόλλεν ἐ- 
διλμξε, ἢ τεχνικίω πτῶ δέδωκεν 
εἰφορμνίω αὐτώ, ὥςτε ὠνελθεῖν ἐπὶ 
ζὺὶ βόρφα , κὠκεῖθεν ποόλιν ἐρξαϑαι 

ἐὔγλων. Δί ἣ κείνη ) Λαμνπεξὰ 
κορκείνη ἡ ἥ ἀἰρκτός ἐςι. "ἢ Ομνηρ4ς: 

Δφνὴν δὲ «ἰδὰ προτέφοισ: φαψν»» 
Πιληξ βωλλομνξνη χριναυχὴν ἔχε: 

ὅ μόνον δὲ αὐτὴ, οἰγλο τὰ οἱ ἐγίύθεν, 
ἤηϑειν “λησῖον αὐτῆς αἰξεκείμδυοι 

οἰφέρες »οὐνονό μ(φύφοι ὄντες »λώμ, σξοῖ 

εἰσι. λέγῃ δὲ τὰς τῷ ἐρφὶν τὶ ὡρ- 

"7: ἢ τ» ἡ» ῥυμϑν- εἰν ληρφοῦ- 

ζῳ. δὴ δὲ; χρύσπτουπσληκ τίσ » ἢ 

ΚΡ. “]ὰ τἀ λαμυφσδότητει Ῥ 

οἰφέρων" λαμπρὰ δ ἃ ὥστοιστι. Οὐκ 

ὧν τς γε) Οὐκ ἂν, φησὶ, τότες 
τὸς ἄρκῖε ϑεασούμϑι(- οὐφέρως ̓  Η" 
κοιζωσκοπήσφας φεὸς τὸ γνωφίσοι 
αὐτάν, ἐδὼν Ρ ἐκείνες σῦς ἐ ἐγνώ- 

Φλστες. 9 το γέρ ἐςι τὸ ἐπιτεκ μυήρειιο, 
ἤγθειν ἐπὶ τόφις ῬΙ ς ὀφθεῖσ: λαμ»- 

φεοῖς ὄφρασιν, ὁ δεηθήση «έξὸς τὴν 
τῆς ἄρντε κριτούληψιν χολῆς. τινὲς 

δὲ ὃ μεγώλης ἐρᾷς, ἡ κυνοσέρας, 
ἤκουσεν. μνεγοίλη οὐμῦ αὕτη ἥ ὅ- 

Θὲ». ὡς ρος τῆς ἑλίκης" οἱ ζὸ οὐσέ- 

ρες ἐκέννοι οὐμνυ δδοί εἰσι. ̓  εἰ ὅσω, 
᾿ μνεχοίλζω ἀ ἄρκτε ἐρᾳὶν μ εἴη ὧν 

ὑαϑθατόν. Οἷός οἱ τϑὸ ποδῶν) Τὸ 

οἷ. οὖν εἰκρισι ρθε οὐγλοὶ θγεύ κ(ου-- 
το ἤτοι ὅτ. οἷ. ὁ Ω ἐμῶθο- 
ἁλίων. Εἷς ὦ ὑσ᾽ ὦ κουίων ) Περὰ 
σῶν τῆς ποιρ)ένε ὐφξέρων Δἰολέγ: 
27: πτλυσίον τοί φπξοτθυγητῆ σός εἰσιν 

οἰφέρες σ],. ἧς δὴ φϑϑ τῶν -ο 

αὐτῆς. εἰς δὲ ισὲρ τὸς ὥμυες » ἐς 
δὲ δπὸ τῆς ὀσφύφ», εἰς δὲ μν 



ΦΑΙΝΌῸ 

ἡ ἐρᾷς κδι τῶν ὀπιόλίων γονάτων 
ἡ μεροῦλ. ἧς ἀρκῖε. Ατλόοι )Τά- 
σέφιν οἰνζρωτονό μούφοί εἰσι, ὃ ὅ συμν- 
“πληρφων τοι εἰς τύπον ἐξ αὐτών. οἱ 
δὲ, ἡλι ανκρίτέων αὐτῶ λέγεσι. Κό- 

ΜΕΝΑ: Δὲ 
μον ἐξ αὐτῷ κρυτηφέρασε. τῶτο νὰ 
Καλλίμ(ουχός : πᾷ φησιν » Ηδὲ Κόνων 

μ“" ̓ἔδλεψεν οἱ ον ἠέρα,δ᾽ Βερφυ »ἷε Βό- 
φρυχον» ὃν κείνη πᾶσιν ἔθηκε 2ε: 
οἷς. ἡ οὐπσλόοι, ὅ5 ἀδυγὶς “λέφν 

νῶν δὲ δ μφιθη ζφυτικὸς Πρ λεμναίῳ Δ] ὁ τὸ εὐνώνυ μϑν. 

χοραφόμδωίθ.., βερονίκης τολόκρι- 

Κρρυτι δὲ οἱ διδὺ μοι" μέοση δ᾽ πσὸ καρχίνος 27 

ΠΠοουἱ δ᾽ ὑα᾽ αἰμιφοτέρφισι λέων τ᾿ ποῦ καλοὶ Φα- 

Τα, εδονελίοιο λερειίζαται εἰσι κελθυϑοι, (εἰνᾳ, 

Αἱ δέ πῳ αἰςαχυων κέγξα) ̓ φαίνονῖ) « ἀδρυραρ “φ.- 
Ηελῖν ᾧ ποῦ σεουεργο μένοιο λέοντι, 

ρε ἡγ- 

τοῦ 
Τῆμως κα ἡ κελαδογτες ἐ ἐτησίαι ϑϑρέι ποτῷ 

Αθρροι ἐμπικό]σσιν᾽ ὁ ὁ δὲ πλόος οὐχ ἔτι κώπαις 

(λερλος" εὐρᾷα) μὰ δὐρέσχϑιον τοτε γγερ, 

Ἐς λύεμον διὲ τὰ πηϑὰ κυζξεργητῆρες ἐ ἔχοιεν. 
Κροτὶ δέ οἱ ἐ δίδυμοι) Εἰς τοίῳ Δΐφι- 

ρὲ; τὰ ρκτον Ὰ καῇ φησιν » ὅτι 

μήν ἃ ἢ αὐτῆς ἢ ΔἰάμυετεΘ», » 
ἄνω τῶν διδύμων, τὸ ) δὲ μνέσον Β τῇ 

καρκίνε" οἱ δὲ ὀπιόνεν πόδες, ἄνω 
6. λέοντε». τ ἐπειδὴ ἐδὲν ζὦ αὐ- 

τῆς τὸ ευετοξὺ κα δ σοί ζωϑ ακού, 
οὐπ᾽ αὐτῆς κὶ Ὅν ἜΒΑ ἱηγεῖ.}" 
ἔσι τοι το ῶ ζώι σφόδρα β- 
ρει. τινὲς κατεμυέμυψαν ὁ. Αρφ'- 
18» λέγοντες » ὅτι τριοίκοντο μϑιρῶν 

μόλις ἡ ἀρ. ῆ πῶς ἐπέχᾳ οὐενή-: 

ΘΥτοὸ μθιρῶν τῶ ἐκτωσιν »ὡς φεὸς 

οὶ τρία φώξ κϑή [φαιϑ», οἷς ἂν ὁ- 

μοχϑόνως Ω ἰσοψ χῶς αὐ Σϑαια 

ῬΏΚΑ μα ταὶ κινήσας ἢ ἔχωσι" γα 

μία γδ ἡ ἴῃ ἐπιφοίνειο (ὃ 
σεοῦστιν ἰση. ὁ "Ἃ τξτό ἐφιν» ὁ μυέγι- 

σὸς κύκλων ὁ ἰσημνεφανὸς τιὸ βο- 

ρεΐῳ πύκλῳ κοτοίστο λό ον βραϑὺυ- 

φέρω; δμνῶς κουτοῦ τῷ σφωροϑεσίαν 

ὁμοηγξόνως κινξσιν. δον οἱ ̓  ἄρ-- 

Δ ἼΘυν ̓μμείζων ον τῇ “ροφὴ ,δητοα 

«δὶ ἢ ἰσημνερανὸν κύκλον ἢ χό τε ὧρ- 

χε ὁ ὁ ποῦρος οἰνουτέγλειν ἡ τὸ πείλιν 
Ὁ ποίσι τῇ «Ἔιφι ἐρεῖς ὁμθίως,πεὸ 

δ γοίδχ δὲ καΐὶῷ ἃ μυεσημυδθανὸν 
κύκλον 3 οὔκ οἰγουτέγλει ὁ τοιὸ ρφς" ὅ- 

τὸς ἥ τας κίνησις οὗ αὐτὴ 
δ ὅλξ. κίνΘ») Οὗτος δεκεΐ 

οὖ Οἷς ὦ. ας τεθάζαι ἰὼ τίωρων" 

τῷ ὁ Ηρακλᾶ Ὁ ἄλλων ὕνιο τς 

χροιώ τῶν, ὁπότε τίω ὕδρων οἰνῃρήπή» 
μόν. ἐκ ἡ λίμνης 81» πήδήσοις 
Ἐδουκεν αὐτόν. καλου δὲ αὐτῶν 

“ὲς αἰφέρες ὄνοι ἑς Διόνυσος αἰνή-- 

2 ἐπὶ τοὶ ἄφρω. Λέων )0 λέ- 
ὧν ἐχή ἐπὶ ὃ κοιρδέαις οἰφέρῳ . βώσι- 
λίσκον λεηόμϑιον, ὃ ον οἱ χουλδοίοι γο-- 

μίζεσιν ἄρχην “' ἐρῳνίων" ὀνῶς δὲ 
ἡλίῳ οὖ λέονῖο, ὁ νῶλ- οἰνοιίο αῇνῳ. 
Ενϑοι ἷὲ ἠελίοιο ) Ἐζήτηἶ ἃ] αὶ ποί- 

εἴα 



ΦΖ 

ὧν οὐτίων δΑρφῆος ἐδήλωσε ζὺς γερ- 
μοΐζε ἡ ὑμυέρᾳς ον τεῦ λέονῖε γίνεοχ, 
ΕΣ σδν ον τ κωρκίνω. ῥητέον οἱ" 

δίς, ἰστς Σ ὸ "ἢ φυσικῷ νι λόίω 

»κουύ (ούτο γίνεὰχ οὖ τῷ λέονζε, “]ὰ 
πὸ ον ἐκείνω τεῦ χρηρῶ οἰνουπένλην ἢ ἢν 
κύγοι" Ὧν δὲ ᾿Αρρι " μμϑ καθ᾽ ἑνὸς 

ζωδίε ΣΧ ποδεδὸυκένοα ὃ οὐλ᾽ ἐπὶ τῶν 

πξιῶν. φρρτεξως Χὲ τὸς ὁ διδύ ὑνδς» 

"ὃ κωρκίνον 3 ἢ λέοντοι, ὡ οἷς συ"»- 

Ὀαήνᾳ ποὺς )ερμιοτοίζας ἡ ἡμέρας γίνεαχ, 
ἐπήνε; κεν, Ἐν9:ς ἐς ἠελίοιο δερεύτου- 

“πὶ εἰσι κέλδῦϑοι ᾿ Φυτέςιν οὖ ζ:; 

πεισὶ Φφωδϊοις. εἰ δέ ἀς ἐρεῖ, ὦ πῶς 

οὐτὸ ἐξαίρεζν τῷ ἡλίε συμυξαῆνον Ὁ 

πῇ οὐ τῷ λέοντς πορείᾳ οὐπέδωκεν, 

οὐδ καὶ ὸ Οῖς αἴγλοις, καρ, ἐδ 

ε(φῶλλον τῷ καρκίνῳ; ῥητέον οἷς (οὶ δύο 

ϑερυνοὶ ζώα!ᾳ, ὥσ9 ἡερμιφινόρδρα ὃ 

ὡκπυρέ ο, τὸ Ὁ ἡλίε,» μ λέον- 

σχῶ Ἴερμὸν στοιεὶ γίνεοχ. ῷ ὥκῳ ἤδὴ 
σὺ (ὁ ϑέρες κεκιυηκότες οἱ ἐ ἀνϑρω- 

στοι, “ὡλέον κἐνλιλαμυξάνον “ 9ε- 
εἰότητῷ» ; ὅτων ὁ ἥλι(ὃ. ον δον ἢ ́- 
οὐ Ὁ ὁ ἡμέρῳ ϑερανῇ ἐχ ἕτω κατὸ 
ξκ]ζ ὦ ὠροὺν πεσοωῦτ. Ὁ «λίς οἰν- 

Ζλαμιδανόμεϑοι τέ 5 κού οί», ὡς 
“οὐρὰ τῶ ἑξδόμνζω. ἅτως οἱ) βῥη- 

σέον ἢ ἐπὶ 8’ λέοῇ!θ». δ΄ δὲ λέοντω, 

οἱ (ϑὺ Ἡκλῃ δ υστὸ Διὸς ἐϊιμυή- 
θη. διότι ἣξ ΤῊ χετξ ὡπό, ν ἡγεῖτου!. οἱ 

δὲ; ὁ οι “ὡὩρῴτ- ἀθλ- Ηρρηλέες 

ἐσίνιξς; δὲ ἐτΘ. ἐπιφανῶν ἄφρων. 
Κενεαὶ Φαήνοντεο) Κεκενωρδύαι γοίρ 

μὶ τὶ, ἀβρεὴ. αἱ Ὁ «ρυτρυγήσης 
' Ὁ ἡλίς κουτορ τοὺς στύνεργο-- 

εὗδε τῷ λέοντι. ἐτοίβον, ἜΡΩΣ 

φεάφειν, ἠελίῳ τεὶ φηρῤ ον στευερ- 
ἀερϑύο 0:0 λέοντε», ποι δεύπως" ΠῚ 

“Ὃ σοὶ ὲ ζώμᾳ στουξρ ον ΤῸ 5 οὐλὰ᾽ ὁ ἡ- 
λιίθυ ξκαγον ἐπιπορόύε). αἱ πτετρο 

ἈΠ ἈΤΟΘΟ 
δὲ ὸ ) )εολογίας οὐ τοιοῦ οι ὁ Αροῖ Ἰῶν, 
τῶ “ κόρης οἱρπειγ ἀὼ δηλῶν. ψ 

᾽Σ ον ὥδε γοἔμον » ον τεῦ λέγην » κε- 

γεοι ἄρεραι αὐτῶ εὖ εἰναι τεὺς καρ- 

πὲς. τὸ μυητέρῳῳ τὼ γάῦ. Ἢ 

πρὸ αἰγυπτίοις καὶ ὰὶ ἢ ἐπιφὶ μ" 
ὅτε ὧν λέοντι 7,» ὁ ὁ ἥλιῶ», ἡ ἃ 
κόρ ἧς οἷρ στοιγὴ τελ 447. Τῆμθ. 

κελάδοντεν. Τότε. φησὶ. - κελοί-- 

δόντες ὦ ἄνειθι ἐμπίπῆεσιν ον Ἰωεῦ σόν- 
τῳ, ὅτε ὁ ἡλιός ἐ ἐςν ὧν τῶ λέοντι; Φ 

πο αὐἰγνπτίοις αἱ κλᾶδες Ἢ ἱερῶν 

λεόντων φέρεσι φηδόστυπει , Ὁ Ὁ ““η- 
μῳτθ. ἐλτηι ἐπῃώράω: » καρ- 

δίων ἐξηρτηρϑόάω ζ Φ χ' δ᾿ στ - "ὅλον δὲ 9 

ἄφρον ἀφιερώκασιν Ἰλίφ᾽ τότε Ρ 

ἐμυβεήνη τὴ ὁ νῶλΩ.-, 

ἐπιτολὴ πρὶ ὦ ὑδνεν ὅμων φαί- 

γΕΤΌῸ 5 τ τοιύτὋυν ̓ ϑοχίὼ ἕ ἐτές τί- 
Ἄντοαι » χη τῆς ἰσιδὸς ἱερὸν εἶναι 
τὸν κύνω λέγεσι; Σ» 6 “ἕω ἐπιτολίω 

αὐτῇ" ἐφ᾽ ἃ κἀς, ὦ ὀρτυ)ο; ἡύεσι» 
τῷ σπειλιυῷ πούτε ᾧ 9 ςόε πημυειώς- 

εἧνοι ὧν καρῆν τῆς ἐπιτολὴς Φ ὡ-. 

φρβ. Ἑτησέαι!) Οἱ ἐτησίαε λαὸ αὶ 

κυνὸς ἐώας ἐπιπολῆς ὡς ἐπὶ “πλέῖσον 

ἐξήκοντω ἡμνέρως τονέεσιν. ὠνομμυοί- 

ὅϑησοιν δὲ ὅτως., κἡὶ ὅτι κατ᾽ ἔτος 
πνέεσι τεῦς ἣν ὅν αὐτῶν ἡμέ- 

ρος τἰδο ἢ ετος" ὶ Ὁ ἐτεὸν, 
Δ] τὸ τὸ ἐληδέπττε μνετοίοώγλεῖν αὐὖ- 

τὰς,ο᾽ “τῶν ὁ καιρὸς αὐπῶν εὐςῇ. ΠΑ 

λώς δὲ το μερέλα σκάφη τότε 

χεήτιμνα, τότε » τὸ κῦ κ(ο; μνέγα; Με 

πὸ πνδῦτνω σφοδρόν. ποιρηκθλε)ησε 

δὲ Ησιόδῳ, Νῆ ὀλίγζω εὐνέιν ; με- 

γοίλῃ ο᾽᾽ ονὶ φορτία Θέδγαν. Εἰς 

ἔνεμον δὲ τοὶ  πηδεὶ) Καῖα συ[ κοπὴν 

δ πηδεώλια,, ἢ ἡ[Ἐν ᾶς κὥπεις . λαὸ 

« κυνὸς 

Ὁ πηδῶ. κ Ομνήρος, Ανεῤῥίπῆεν 
ἄλλο πηδὼ- 

Εἰ 
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᾽ ! ες ͵ ἢ ΟΥ̓ 

ἘΠΕ[ δῈ “5: ἡνίοχον πῈ ἡ αφερφες ἡγιθγοίο 
ἀπ Ἢ δοῦν Ι 

Σ χέσι εοἷ, δοκέοι χατοι 
’ 3) 9 

φατις ἡλυϑὰν αἰγϑς 

Δυτὴῆς ἡ σὴ, ἐφίφων, οἵτ᾽ Εν ἁλὶ πορφυρεθσῃ 

Πολλαΐχις ἐσκένψψαντο κεδοιουϑρος αὐθρωστος, 

Αυζνϑὺ μὼ ὥπϑωτα μέγὸμ διδύμων ἔχι λαια, 

Κοκλιωϑνον δηᾳφε᾽ ἑλίκης δὲ οἱ ἀκρῳ χαρζευα, 

Αντία διυυϑυᾷ σκαψῷ σ᾽ ἐπελῆλαῖ) ὥμμῳ 

Δ᾽ ἱερϑ, τίωυ μιὲν τε λὼϑς Δὴ μοιζον ἐχτοεῖν᾽ 

Ω,λενίζωυ διΐ μων αἶγα Διὸς κα λέωσ᾽ αἰσσοφη). 

Αλλ᾽υ υϑρ, πολληΊς ἃ αἴλαν, οἱ δὲ οἱ ετῶ 

Λοπζα φαείνονται ἔδλφοι καρπὸν κτὶ χῴρϑς. 

Ἑΐ δέποι ἡνίοχόν τε ) Ἐποινῆλθεν 
Στὸ τῷ φωδιωκθι στοίλιν ἐπὶ ζὼὶ βό- 
ρείω. τὸ δὲ ἀφέρος, διδωσκωλικῶς' 
χρέὶς γοὶρ χά ον τῇ χίφὴ» ὧν ὁ 

τσοὶ ὧν ὦμον σφόδρω ἐςὶ λώμυ- 
τϑὸς, ΚΦ} κα λέδτοοι αἰξ» οἱ δὲ ἀΐγλοι 
δύο ἐφεξῆς, οἰ μοφυυρότερφι, οἷ κα- 
λοιυύτοοι ἔραφοι. [Ὁ αεμέντως τὸν 

ἐπίλοαμυ Ὡῦθν ὡς ἐτσὶ μνητρᾷς , αὐ- 

γι εἶπε- ποὺς σῖ, οὐμνυδροτέρους ς.Ἐ- 

εήφες ὡς γεογνού. ὁ δὲ μῦς ἕπτως 

ἔχά;, ὅτι ἡὶ αἷξ αὕτη Ὑωνη ἀῤορκω- 

ὧι κηρῆτις οἰνέθρεψε ὧν Δία. κφή φω- 

σιν ὅτι μίλ ϑείνοτον λωδὼν αὐτῆς Ὁ 
δέρμκῳ. καΐα πίω σωνείλησιν πε- 
εολέδεφ,, Σ αὐτὰω κατητέφλσε, διὸ 
οὐ γάὉ- κικλήσκετει, οἰν)ρώποισι. 
σοαώτίω δὲ καλδσι κῷὴ αἰ κῳλθείων. 
Πορφυρεόσῃ) Μελεῶν ομυένν! » κιν ε-- 
μένη Ἣ ατσοὶ τῶν οὐνέμνων 2) τῶ 

πειεᾶτοι τὼ ςοίσιν. Ὁ) δὲ, κεδιχιο-- 

μένες, ἀντὶ τῷ φθφρφμυένες. γρο- 
φετω ὃ φθφρομνένες, οὖντι ὁ κε- 
ρφὶζομιένες" ἡ Ἢ ἐώο δύσις Ἕ ἐρη- 

“τῶ » χιμῶνα φέρᾳ. ἡλίς Φξότζν 
νύοϊ!θ». ἡ δὲ ἷξ Ἰὼ ἑῴων στοι-- 

εἢ δύσιν » ἡλίς ὀνῷς ον οἠηθκέρωΐϊι, 

«ἰθὰ ζὸς χήμνεραν οἰς “ϑοποίς. Διδύ- 

ἰνῶν ἐπὶ λαιᾷ ) Ο 7. ἡνίοχος βορφό- 
χερός ἐς: διδύμνων , ὡςς ἀνατελ- 

λόν τον διδύμνων καί πόδες, (δὲ σύ- 
ὦνυ μ(φὸ μϑέρη ὁράζεοκς αὐτῶν φρὸς 

βοῤῥάν. ς “ἰὰ τοῦ ὃἢ- ἡνίοχον καφὲ 

κεφωλί αναωτέλλοντοι το οι κεϊοζ 
Οῖς δυωνύμϑφις μυέρεσιι ' σιδθύμνων. 

Κεκλιμνένον ) Σφοδρα ὃ Αρφίος ἐὡ- 

κρεθῶς τὸ ζωδακῷ καίξ, θέσιν 
φησὶ Ὁ κεκλιμένον" Ὶ “ρ ἐςιν ἐξ- 

όρ3:ῷ», οὐγλ᾿ ὡς ἐπινσύων ὃ πρὸς 

πὸ ἐλαύνην ἐπηγόμϑιν.. Ἑλίκης 

δὲ οἱ) Πληϑυντικῷ ἐγρήσευτο οὐντὶ 

ἐν κοὐ οὐντὶ ᾧ καὶ κεφαλὴ αὐτῷ αντίω 

δινούφ. ἑερη δὲν ὅτι ἣ- Δίω ἐθήλωσεν. 
οἱ δὲ μυυ)ολόγϑι τὸν ἡνίοχον λέξεσιν 

ναι εἴδωλον, ἢ Βεγλεροφόντε, ἢ 
Τροχέλε τῆς Καγλιθέας ποιδρὶς “ἢ 
τρῴτης ον Αργά γγνομνενῆς ἱερείας , 

ἄρον πρῴότον ξούξαντθο- ἐπὰ 



24 ἊἋΡῬᾺΑ 
δὲ, Μυρτίλε: οἱ ἐ δὲ , Κέλλαντῷ» τῷ 
Πέλοπος ἡνιόχου εἶπον" οἱ δὲ, οἷ- 
γομ(οΐξ. τω δὲ Α μονλ)είαν εγου 

Νύκωνδθν Διὸς χροφόν φησι. φεήη 
οἵ, ὧν τις ἀτεχνῶς ἐἰδωλον, τὸς πε- 

ΘΘΥ 

εἰ )εῶν τοῦ ῳ ληρφεδίος. Ὡλενί- 
ἀω) Ωλενίζω λέγετε!» ἰῷ Ὁ 2 ἐπὶ 

τῆς ὠλένης τὸ ἡνιόχε" ἢ ὡς ἀ )λοι» 

Ολῶνς δυγούτηρ. 

τ ᾿ ἷ -“ 

Παὺ πισὶ οὴ ἡγιύγα χέρφιον σε τηοΐζο, ἴα ροΥ 

Μαίεοϑαι, ἃ δὲ οἱ μαλ᾽ : 
ἦ ! “7 

ἐοικοΐᾳ. σὴ μαΐο, κει"). 

Τοίη οἱ κεφαλή ὀχιχέκριταν ΟΣοδ τις ἄλλῳ 

Σήματι τεκιμμήρα καρὴ βοὺς : ΤΡῚ μὼ αὐτοὶ 

Αςερες αἰμιφοτέρωϑῳν ἑλιοσύνϑμοι τυπθωσι- 

Καὶ λίξκο κοθων ὑγομὲ Εἰρεται᾿ συϑὲ τοὶ αὕτως 

ἸΝήκουςοι ὑα δὲς, ταὶ , μϑρ » ὄχι πόμᾷ μετώτσσω 

Ταύρου βεθλέαταϊ ἜΧΩ κερφίατος ἄκρον, 

Καὶ πύδον δεξιτερϑν « ϑαχείψϑρον ἡ ἡμόγριο, 

Εΐς ἃ ἀεῖρ τὰ σειωεληλαιμϑροι δὲ φέρονται. 

Αν» αεὶ 

Πρ σοσὶ ὶ ο; ἡνιόχου ) Πώλιν ἐγνω- 
σμένως Σπὸ τ! οἰκϑλεουύτων 

εἰς ἀρεα κατέρχιετοι. κε- 
ρὸν “ἰῷ τὰν τῶν κερφτων 2:- 

σιν. τὸ δὲ πεπτηόΐᾳ, Ἁ]ῷ τὸ ποιὸν 

»κκουτεΐφη μον" ὡς ὀκλοσας. ἐσὶν, 

ἡωίϊζμος δὲ 3 τῇ ὀπιόδι ἰδ6 οὐκ ἔ- 

ζῶν πόδεις. φῷν δὲ ̓ οἱ μὲν, ἣ- τὴν 

Ἑὐρώπην θπορθμνεύσουντου οκ φοι- 

γίκης εἰς κρήτἧων αὶ τῷ πελώες 

κοὐτηξερίο, φασίν" οἱ δὲ τῶν, κα 5 
Πασιφαη ἠροῤσση" οἱ ἱδὲΣ ΙΝ οὐκ κρήτης 

εἰς μφρφ)ώνω πευρφν 

Θηυεὺς κουτηγων ἐστ. Ὁ ΦᾺ μυαήε- 

1 ἐπισκοπεῖ ᾿ ἐπιζητεῖν. ὁ ὁ νξς δὲ, 
" δῆς ποσὶ τῇ ἡνιόχῷ ττο- 

ΟΥ 5 ὃν 

ζωρος πγϑϑΦερέφερος ὑμοχϑιο 

ἘῚςς ἑτέρζωυ χαζαίωαι,, ὁμκηλεσίῃ αὖρ κὖρ ὀμελθαν. 

- 
πεπ'τυχότου ζήτει δ’ πουῦρον" τὸ δὲ 
ἐοικότο: ᾿ δμθιο" οἱ οὐφέρες ὑμες 

βέκρανον οἐλη)ῶς Δἰα»ράφεσι, δ : 
διοὺ τῷτό εἰσι γνώφεμθι » ἀϑδενὸς 

γήτνιώντων ϑθς κοποωνόησιν 

μϑροι; ἁ ὡς ὁ κρλὸς οἰμυυ δὸς ὧν, υἱπ᾽ 

ἄγλων δύ φίσκεδ. Τοίη οἱ κεφαλ᾽) 
Θαυ κφεικῶς τὸ ηρίη, οντὶ τῈ Κ Θιαύ- 

τή κεῷαλη ἔκλαμυεξος ᾿ὑσοφιν:") 
ς ἐκκρίόε ἔφι" Ὁ σόκ ὧν Ἴςς ἐξ ἀλλα 

πεκμνηφάξ, ἔτι σκέψει τὴν τξ τοώ- 
ρδ κεφαλη», ἀλλ οκ τοῖν τὸ τϑό- 

σζωυστον λπογελοιυύττων οὐἰφξέρων. 

Αφέρες) Ἐκπτ ταν δύο εξωμημοον ξ' Φ ὑ. 

σοι χιείε" αἱ γὶρ ὑαΐδοος τᾶτο Ὁ τοι- 

χεῖον δυπομνεμνε μνει., τὸ ἀκ 
- 

΄ 
0- 
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λ Ὃ) ἡ 

Σαυτελξσε φυδόστυπον. τινὲς μὰ οτυ 
φασὶν. ὅτι ᾽ αὶ 9 τουύΐζῳς ὑώδεις εἰ- 
πεν" οἱ δὲ, ὁ δυόμϑυαι αἠτίωι ὑε- 
σοί γίνοντου. Καὶ λίδν κείνων) 
Οὐκ οὐνωνύμνως » Φησὶ, φέροντοι! αἢ 

ὑώδες ἐν τῷ μετώπῳ ξ΄ ταύρφυ. 
Θαλῆς ὅς οεὖ δύο αὐτοὺς εἶπεν εἶναι, 
σίω ἕξ, βόρειον" τίν δὲ» νότιον" 
Ἑὐραπίδης δὲ . οὖν τεῦ Φαέθοντι τρεῖς" 
Αγειὸς δὲ, ο΄. Ἱππίας δὲ ὃ Φερε- 

,ὐηριξ ἡ δὲ φυδοσωνυμυΐα ἐςὶν,οκ ὴ- 
Διόνυσον οἰνεθρέψ νύ Υης δὲ ὁ Διό- 

γυσίθ». Ἑυφορήων, Ὑῃ τουροκέ- 
ρῶτι Διωνύοσῳ κοτέσοιστο. οἱ μα 
οιἱ δύο λέγοντες , τίω ἐπὶ ταῖν ὀφ- 

φρολμναῖν Φ' ταύρε φασίν' οἱ δὲ πρεέϊς, 
φυφοςλωμυξανεσι ΠῚ τὸν ἐπὶ τῴ χ- 

λίῳ. Εὐραπίδης 5 οὖν ον ἘρεχὉ) εἰ; 

ποὶς Ἐρεχθέως ϑυν»γωτέρφς ὑόδας φη- 
σὶ γγνέωκ τρεῖς οὔσος. ὁ δὲ Μυρτί- 
λθ», ' Κάδμου ὃν γατέρας" κλη- 
θζδαι δὲ οὕπως, δὲ ὲ πο α{πί- 

εἰν. ἩσίοδίΘ-» δὲέό φησι αἷρὶ αὐτῶν, 

Νύμφαι χωρήτεοσιν ὁμοῖαι, Φαι- 
σύλη,ἡδὲ Κορων:ς,ἐυσέφανός τε Κ λέ- 

εἰ. Φαιώϑ᾽ ἑμνερόεοσο. Φ Εὐ- 
δῶύρη τωνύπεπλί(»"" Ας ὑαΐδεις Χδ-- 

λέεσιν ἐπὶ χϑονὶ φῦλ᾽ ἀν)ρώπων. 
Λαιοι δὲ κερῴωτί(Θ.) Τὸ δὲ ἄκρον 
“οὐ οἰρλξερού κέρῳτΘ»- τῇ ταύρφυ, 
γ᾽ τὸν αἰφισερὸν πόδε τῷ ἁἑνιό- 

χοῦ, εἰς οὐἰσὴρ ἐπέχᾳ. συνεληλοί- 
ἐὅροι δὲ »ἤγοιω μά μο ΛΗ φέ- 
Θοντο- οἰνεξ ιξαἰϑϑη δὲ ὁ τόν», ἀν- 

αἰρεϑένῷς τῷ σ. ὡς ἐτοίψϑμοι. Αλν 

25 
οἡεὶ τωῦρ») Τάγον δύεἢ ὃ τοῦ- 
ρΘ-, ἐπεὶ νοτιώτερ ἧς ἐς! τῷ ἡνιό-. 
γου' ζς δὲ νόϊο, «ὡλέον υπὸ γὰῦ μέ-. 
ρῷ» ἔχφ, ν»ῦἡὐ ὅλως τοὶ ἐπὶ Δἰωφόρων 

»λήλων κύκλων φρώ τὸς ἐνα- 
πτολῶς ὥμ(φ ποιησοέμδυα,, ἐχ ἄ κοο 
δύεν. πὸ Ὁ βορειότερον κριτοὶ μυεί- 
ζονί(θ- κύκλε φερόμϑμον, ὑφερεττοῃ 
τι χρόνῳ τῇ δύσῳ τὸ δὲ νοτιώτερην 
κουτενεχθήσεττιι, ὡς ὧν ἐλοίοσονοῦ 
κύκλον φερόιϑρον. οὐκϑσέον δὲ σωυν- 
εὑνούτελλήν πρό ταύρῳ τὸν ἁνίοχον, ἐχ 
ὅλον ὅλως" τϑετὶ ΝᾺ ψεῦδος" οὐλλ᾿ ὅσου 
δ μνερῶν στουωνοτέλλει, ταῦτος κα 
συ[κφυτοιδύεἢ) ᾿ ΡΥ τὰν ἔξκλισιν ξ 
κόσμε, ΚΗ φ ὁ μου ἀνελλών. λέγᾳ 

» ὅτι ο τῶῦρφς στῶν πρὸ ἡνιόχω οἰνου-- 
χείλας ὁμοί, Φεξότερον δυύφ. τὸ δὲ 
φξοφερέξερος, οἰντὶ Ὁ κρείτηων. ὡς 
δὲ ὁ ποιητὴς ζρὶ κρυτοὶ φυσικὴν αἰτίων 
εἰωθόζ, γίνεῶχ,, ὡς οὖ ῳ  ϑδύξῳ 
λωμυβξαΐνᾷ, ΚΘΗ ὡς φηνότερου αὐϊξοὰ 
κοὴ δύναΐζῳ, ὥἕτω κι ὁ Αρῴτος 
"ἢ ἄρ ταύρε ΘᾺ ἡνιόχου Φησὶν, 
οί ὁ ταῦρ» τοίη» καινότερον χρῇ 
ομυείνον ἐχε" σχυυονοτελλων γ86 
σι ἡνιόχῳ » φυξότερον αὐτῷ δύ- 
νει. Ὁ δὲ ὁμνηλυσίῃ, αντὶ ποι δ (ρα 
χρὴ κοι ταὐτό. πὸ δὲ αἴτιον, ὅτι 
τοὶ βόρφω ἢ ὁλως καὶ δύετοιι, ἢ κουτω- 
δύετοι- οἷον, ἄρκῷι ὅλως οὐ δύε- 
σιν, ὁ δὲ κηφδῦς κοι δύετοι,, ὅσον 
οὐτῷᾷ ἐξὶν οκ τῷ νοτίᾳκ" ὁ δὲ ἡνίο ς, 
βρῳδέως δύνᾳ, ὡςοϑ ῷ ἐεῤι γη νὰ 
αὐτοῦ νοτιώτερον Φώδ ς. 

Οὐδ), ἀρᾳ Κυφῆος μογερθν “λμος ἰασίδαιο 
Μ᾽ 

Αὕτως ἄρρητον χατακοῖσε ), δλλ 
3. 3) Ἷ 

αἴρφι χα! τοῖν 
Οὐδᾳινον εἰς ὀγομ. ἥλϑῳν, ἐπεὶ Διὸς ἐγίοϑᾳεν ἡῷ, 

Αὐῶς υϑι καιτύπιοδεν ἐὼν κυνοσουραδὸς εὐῤκὶα 

. Κιφός 
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Κηφῶς, αἰμφοτέρφις χεῖδϑις πόρύοντι ἐοικώς" 
εἰ ᾽ ! γον 

Ἰση οἱ καθ μη νεάτης Ὥ πο τείνετα) Ἔρις ; 

Ἐς πόδας ἀμφοτέρφις,, ὕση ποδὺς ἐς πύδου τεβνᾷ. 

Οὐδ[᾽ ἄρω Κηφῆ(Θ. ) Πάλιν ἕως Ὁ 
Δ᾽ κθο ἔλϑων, ὦ δι δγέξας τοὶ «ἰρὰ 

ὁ ταύρῳ» οὐἰνέδρουμϑρ ἐπὶ τοὸὲ λειπό- 
μὍμα Φ' βορείε. ποίλιν δὲ. ἐδὲ Κη- 
φέα ἀφ᾽ ἑωυθ διδοίσκῳᾳ , αἱ» ὡςϑ 
ζὰ φϑείσουντοι “]ὰ Ὑ ἐφυνωσμυένων. 

ἅὕτω κῃ τϑῶν “]ὰ τῆς ἡδὴ γνωδ)εί- 
σῆς τῆς κυνοσούρως ἄρκτε. τὸ δὲ 

φορῶν.ον σι οἰκῷ αὐτῷ γώρανκώσ- 

σιςπείαφ' οὐυτὴ 5 νΩ)ὉσῈ Ἴῦώς νή- 

ρηἴσι «ὐξὶ κοίλλες" αἱ δὲ ὀργιδϑ ἐύσοι, 
κῆτος ἐπουφῆκων τῇ οὐ ϑιόπων. ἐγθη- 
σε δὲ ὁ θεὸς » εἰ μὴ ταύτης γυγοώτηρ 
᾿Ανδρομυέδη τὐϑαλθῇ ὐ κύτεῖ» μ 

πούσαοχ" κἡὶ δὲ ἐξετέθη. «ἰξκὼν δὲ 
ὁ Περσεὺς; ἔστυσε τῇ ηϑργόνι τὺ ἂν- 
δ)ομυέδζω. πείνίῳ οὖν κουτηξεράσ)η- 
σων. τὸν δὲ οἱ τολώσουνίῳ τοὶς χεῖρας » 
ὡς οὑστέμυνη κου τῷ ποίους φέ- 

ντο. ἰασίδζν δὲ, ἣ- Κηφέω εἰπε, 
αὶ τὸ ἔχην τὸ γγ- λαὸ Ἱἵνώχε:" ᾿ 

Σσὸ μνητφὸς αὐτὸν κρφτωνό κούσεν" 
“μέρ ἐφιν ὁ Κηφδῦς τώσφ, οἰγλ 1Τὃς ὃ 
Ινώχε. Ιψσίδωο οὖν, ὡς ἡὸς τξς. ὃς 

Ἣ» Εσποφῷ», ὃ Λιβύη ᾿ὃς Βῆλῷ», ὃ 
Αγήνωρ τάς Κηφοῦς. Οὐρανὸν εἰς 

ὄνομ ἦλθεν ) Ἐπειδὴ δοκξσιν οἱ βα- 
σιλῶς πὸ Διὸς ἐχάν Ὁ 76... εἰς ἢ" 

ἀρανὸν Ἐφϑασεν ὁ Κηφοῦς, ἐπειδὴ 

δοτόηθνί» δ Διός: φοξόηονί» Ὁ οὐ- 
τῷ Ἰώ. ἰση δὲ, συϑεῖα φησὶν, 

᾿ Αἰφμνετεῶ- Σιτὸ τὴς ἀρκ]ε ἕως τ 
ποδὼν τῷ Κηφέως οὐμυῷ οτέρων" ὁ 

δση διτὸ ποδὸς ἐς σήδνω τείνει. ἄηϑτν 
ὅσον οἰπέχουσιν ἑωυζύ οἱ πόδες ἐπ᾽ 
εἰγλήλων, Ὁσοῦτον ἀπέχή τῆς ἀρκτς 
ἡ ἐροὺ ἐχφυτέρφυ Ὁ ποδὲς Ὁ Κηφέως. 

σούθμνη δὲ . κὶ δ))εῖος γρωμυμνή. νεα-- 
τῆς δὲ ἐρᾷς, “ κυνοσύρως ὠρκτε. 
τὸ δὲ πῶών., Σ'πὸ ἄκρας τῆς ἐρῷς» 
εὐθξοί τις χραμμὴ Φέρετοι εἰς 
ἑχοίτερον πόδω τῷ Κηφέως, τοσᾷ- 
τον οὐπέχουσον Δ᾽ ἀφη μου » ὅσον καὶ 
δυτὸ Ὁ ποδὸς Ὁ Κηφέως ἐπὶ ὧν ὠλλον 
πύδω" ὡς εἶναι Ὁ μυέγεϑος τρίγωνον 
ἰσόωλόσυρφν, δ'τὸ τῆς ἐρᾷς εἰς τὸς 
δύοπόδας, ᾧ τὸ δ᾽ δύο ποδὼν αὐτῷ 

, 

ἍΪ ῴφ (θυ. 

᾿Αὐζὰρ Ξἶ πὸ ζωνες ὁ λίηϑν χέ μεζᾳολε. 4ας : 

"Πρω τίου ἱευϑμος κα μιπήν μετα λοιο δγα κούϊος᾽ ἌΝ 

Τοῦ δ᾽ ἀρα δαιμονίη ροκυλ δεῖ) ὁ μάλα πολλή, 

ἈΝ υκτι φαφνομϑμη παμμζωὶδὶ κοι οσιέπεια" 

ου 3 μιν πολλοὶ 4) ἐπημοιβοὶ γγόμύωσιν 

Αςέρές. οἵ μυ παξ, δχιρρηδῶν ς χθωσιν. 



ΦΑΙΝΟ ΜῈΝ Α- 27 

Οἵξω δὲ κληῖδι ϑυρζο ἐντοοϑν ἀραρθϑῳ ' 

Δικλί δ᾽ Ἐχιπλύοσοντες ἀνακρθοισιν ὁγλε6, 
1 ΄ ψ, ! 

"ἼΤοΙον ποῖ μοιευαΐ αἰ πϑ'οκειυϑμοι ἰνδαιλλον") 
ΩΣ , ε 

“ί οἱ οὐ 

ΣΝ ΩΣ 

Αςερες᾽ ἡὶ δ "αὗτως ὀλίων Ἔἰποτείν 1) ὠμῶν “αὐτῶ, 

Οργα εο᾽ Φαης ΧΘΥ λυια ζῳ Ἐχὶ πω δὶ. 

Αὐτοὲρ Σὲσὸ ζώνης ) Ἐπεὶ ἡ τῷ Κη- 
φέως ζώνη, οἰμνυδρώ ἐξιν» ὡκ τοῦ 

᾿δορκειῤδιύου δὴ ϑραίκοντίΘ. διδώ- 
σκει. ὁ δὲ γῶς; κοφτω δὲ τῆς τοῦ 

Ἂ φῳ ΓΑ, ε Ν 
κηφεως ζώνης ὀλίγον ἱέμϑυ- Κ9 

τἰξισκοπήσαν, βλέψέας τὰὰ δ: 
κοντῷ» «σπορτὰν χρμυπὴν . δ έἐφι τίν) 

λπὸ “ὃ κεφιωλῆς τοῦ δροίκοντος κύ- 

κλῶσν. Τοῦ οἵ, ἄρ δι μονίη) 
Ανωτολικαύτερον “σξ9εωρεῖ)" τὸ Ν 
φαροκυλίν δ! τοῦτο σημναήνοι; οὐ τὸ 

ἐχημθνως Μο  τλατῶν Ὁ κφϑ' 
ἑπχφίτερον. Ἄνιοι ὸ νομυίζεσιν ἠγνοη- 
πένοι τὸν Αιρῳτον , ὅτι ἡ κφιοσ ἐέπτειοῦ 
ἐσανατέ)λει τῷ κηφέ! γἡ ἐπικφτοα- 
δυύει, μὰ νοήσοιντες ὅτι ξ)0ς ἐξὶ τῷ 
ποιητῇ σία εἰνουτολίω φαξότερον κφ- 

λέν. πὸ οεἱὖ «αξοκυλίνδετοι,, σή- 
μναήνφ ὅτε ἡ κῳοσιέπειου οἰνωτολικω- 
χέρῳ πί κηφίθ.. τὸ δὲ δαιμονίη» 
ἤηϑευν κούκρδὲ ήμων, ΡΥ τοὶ φοινό- 

ἂν 
υοὐ κἡ σωμυθοίντο; οὐὐτῇ ἡ μιφυκῳ- 
΄ ᾿ ὁ ἡ ας ““ Ξφ 3 7 

φέα δῇ πὸ οὖ ϑεοῖς ἄνω. Οὐ μῳ- 
Ὁ ΠΥρδι τὸς ἘΣ τ ὑγροῦ 

λώ πολλὰ ) Καὶ 70 μνικρὸν ἐπέχ ζὸ 
ὄρονοἹ πόπτον , (᾽ αὶ ποίντη ὧν νυκτὶ 

, ᾿ 5. ΚῸῸ 
πανσελίνύῳ λωμνπτροὶ φεήνε" ὁ ἡ» 
πολλοὶ λοῦμυπξυεσιν οἰφέρες. 

᾽ ΄ " ,ὕ 
Οὐ γώρ μυὶν πολλοί ) Η κφοσιε- 

Ψ Ἅ Φ' Κ᾿ » ΄΄ 
σειοῦ ὠφέρος εχ ἐπὶ τῷ σώμ(φυτος 
οὐκ ἰ σή μκουτος οἰγλήλων,, κατ᾽ 

Αὐτοῦ γὸ κάχεϊνο κυλ δε) αἰνὸν ἀγαλμα (οἱ 

δὐγεῖαν ὡς ἔγλισου κειδύᾳς, ὧν ὦ 

φορεφότουτί», ἐπὶ τῆς κφιθέδρους ἐςίν" 
ὁ δὲ νοτιαίτοιος ἐπὶ «τῆς κεφαλῆς. 

οἱ δὲ τούτου μετωξὺ δύο, τὸ τῆς 

λακωνικῆς δικλίδί» ογῆ κοῦ ποι- 
οὔντες" ὧν τὸ ὦ ἕν χρωμυμνή ἐςι" 
τὸ δὲ -λώγιον, τοὶ γόνῳ. Οἱζω 
δὲ κληῖδι.) Τῷ ἔνδχθεν ἡρμϑοσισέ-- 
νῴω εἴν πίω) κλέν δογαϊκῶς" ΡΊ 

» ὡς νῦν ὡχκῶς εἰσιν αἱ κλώῶδες, γ᾽ 

ἔνδὲν πὸ σοι λοιὸν οϑϑαὶ αὐγυππίοις ς 

λάκωσι:. ἃ Ομνηρος ΟἰδῪ τὸ τοιζπον, 

ὅτι ἔσωθεν τοὶ ϑυρώ μ(ῳτω κρφυΐρικλείον-- 
τῦῦ! » ὧν οἷς φησι, Κληῖδι ϑύρη ἀνέ-: 
κοπτεν ὀχῃο. ἕςιν ὅν ἡ Κριοσιἔπτιοῦ 
ἐχὶ στῶσοι φανερῷ »οὐδὰλ ὡς κλήδὸς 

ἔχουσοι ΟΣ [ οἱ ἀξέρες δὲ ; σδης 

ἀθρόοι τὸ σῶ μ(ο» λιτοτελᾶσιν, οὐλλ᾿ οὗ 
) πῳλάριοι τοὺς χεῖρας οὐκτετοι- 

(δας: οἱ δὲ κουτωτέρω, ὡ μ(ο τὶ πό-- 
δος κὸ πίω) καθέδραν, ὡς δικλιδὲφ. 
τὸ δικλίδω δὲ, σημνείίνοι ἂν ἡ τὸ δί-. 
ϑυρον. Ὁ δὲ μουνὰξ, εἰς ἐφ᾽ ἕνα . 
ἐχ ὦ κου πολλοὶ ὀλίγων “' ἰμυυδρῶν 
ὄντων. οἢ᾽ αὕτως ) Η δὲ κῳος ιξ-- 

πειῶ διποτετοιρθῥας ἔχᾳ τοὶς χεῖρας 
εἰς ὀργυών- ἐογη κοΐτιξοοι ἡ ὡς 
σερνοκθπευμδρη. [ ἔποις ἂν αὐτί 

ὦ τῷ ποιῷδε αγήμουτι ὡςαἷξ ἐπανι- 
ὡὰκ τιῦ ποι δὲ καὶ λυπεῖόδαι. 

Α Ἰδρομέδης «ἰ πὸ μμητδὲ κεκασμένον, ὅ σε μάλ 

Νικίᾳ 
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Νυκζᾳ αἰδεσκέψαοϑω » ἵν αὐδίνᾳ. μάλλον ἴδηαι. 

Ἰοίη Ἢ κεφαλή, ζιοι δὲ οἱ αἰμιφοτερωθῳν 
δι ἃ 

οι 

Ὥμωι, ἢ ποδὰς ἀκροζᾳτοι , ὁ ζωμαΐζᾳ πὸρᾷ. 

Αν ἐμιπης κφκεῖλι διω λενίη τετογυφ' αὐ" 

Δεσμα δὲ οἱ κεῖται Ὁ ω ϑθρανῷ. αἱ σὲ λθέχον"), 

Αὐχό πεπίανϑμαι πλο τ᾿ ἤματα χεῖρες ἐκείγαι. 

Αὐτοί ἡ κακένο ) Τὸ χαλεποῖς 
σποίγεσιν υὑσοπεπτωχός. Κεκῳσ.- 
μμένον ) Διο τετυτω πὸ 

κυλίνδετοι , ποίλιν τω ϑίσν φρὸς 
τὶν συμυφορφίν. τὸ δὲ οἴ γοιλ (οῦ; 
ἤσοι κουτεεγρησικώς τὸ ἐἰδῶλον"ν ἢ δι-- 

ὁ κρυτηφέθάσει! ἰὴ παντὸς ξ΄ γιω- 
εἠκείε κόσμε "Ὁ ) ὡς κεχθσμιη- 

ἴον" ἢ κεχφσιμυένον, διονεὶ κεχωθα- 

σι μένον. ΕῚ σοίνυ “πλησίον αὐτῆς 

ἐσί. γεώφεται τῷ κεκαυσμιένον, ἵν᾽ ἡ 

πε)ρυμυμένον. τὸ δὲ υσὸ υηπξὶ ̓ 
ὡς φρὸς σύγκρασιν χῆς μητρός. κέι- 

ΡΣ, 

τῶ δὲ ὧν φῖς ἄφροις ἡ Ανδρομνέδη, 

5] τίω Αϑέυνῶν, ταῖν Περσέως ὄ- 

ϑλων ὑπόδῳγ μον" ἐχᾷ δὲ αὕτη ποὺς 
χέϊρας οἰκσετούμδῥας » ὡς φεθετέ)η 
τῷ κήτει. Οὐ σε μφλ᾽ οἴω ) οε νῆς 

ὅτος" ὅ μνῶς σε ὑπολωμιθώνω 

νύκίᾳ ἐπιτηρῆσοι εἰσέλίωον, ἵν σύ- 

ΡΠ ῊΗ τίω Ανδρομυέδάν ϑεάώσῃ" 
δ αὐτόϑι λωμυφυξθτούτη ὅσοι, Ὁ Ὁ 

πουμυμυἀώιδι νυκτὶ φαίνει. τεὶ δὲ ζό-- 
μίφυτω : ἑμοίτια: διωλενίη δὲ. ὠλχτε- 
τωρϑῥας ἕ ἔχεσου τοὺς χείρας. 

᾿Αλλ ἀρ οἱ ἡ τρατὶ πελὼρ ἐπελγλά, ὦ ἱσί πος 

Γαφέρανφαίρη" ξεωυος σ ὑχιλάμιπε) αἰφήρ, 
Τοῦ μὲν, ἐπ ἐμιφαλίῳ᾽ δ᾽ "ἔδα τἶρα, καρήνῳ, 

ΟἹ δ᾽ ἀῤ ἔτι τοῖς ἄλλοι Ἐχὶ πλϑυροῖς τε ὴ ὠμὸς 
Ιωσπὸ δάχθμοωσι ὁζμφα δον ἰσα πύλεθρα, 

Καλοὶ κα βιεγαλοὶ κεφαλὴ δὲ οἱ σὐσὲν ὁμοίη, 

Οὐ αὐχίω, δολιχός «ῷρέων. αἴζαρὲ ἔρωτος αἰφίρ 

Αἰθονϑρης ὅδθυος καὶ 71) “π'ρφτέροις ἐεἰσρ 

Τέτρασιν, οἵ μι ἔχουσι «αἷξ ἰσκεπίϊοι μοὶλ᾽ ἐόντες" 

Οὐδ᾽ ὃ 0γέ τετφάπος δεν αἷστ ̓ὀμφαλίοιο ρ ἀκρὰ 

Μεουῦ- 
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Μεοσῦϑεν ἡμιτελὴς «ὐξατόλλεῖ) ἱερᾳς ἵπιαος. 

Κι {νον δὴ χὴ φασι χα 9 ὑψηλοῦ ἐἑλικῶνγος 

Καλὸν ὑδὼρ ἀγαγεῖν δυαλδὲος ἵπ' ὧῦ κρίωης᾽ 

Οὐ γ5» αν ἑλικῶν ἄκρως καϊελείξετο πηγοὺς, 
᾿Αλλ ἵπαύς μὲν ἔτυψε᾽ Ὁ δ᾽ αἱ ορϑον αὐτόϑεν ὑδὼρ 
Ἐξέχυτο πληγὴ τ Φοτέρου ποδὸς. οἱ δὲ γομίχες 

Πρῶτοι κεῖνο ποτὸν διεφη μιᾷ ἵπεσῳ κρζωζωυ. 

Αλλὰ Ὁ μέν, πέτρης Ὡπολείςε.), ον ποτ᾽ αὐ 
᾿ 

Θεασιέων δἰ δρῶν ἐκοις 

Ενδ]9ς εἷλφ Ἷ) 

Αλλ᾿ ἀροί οἱ καὶ κρουτὶ ) παλιν 
Στὸ τῆς Ανδρομυέδης δὲδοίσκᾳ τὸν 

πήγοισον , ὃς ἐξιν ἡμυίτομ Ὁ» χιφυτοὲ 

ἢ φηΘΑΎ μὸν , ἐπὶ τίν) κεφαλζὼ τῆς 
Ανδρομιέδης κεύμϑυ.. πέλωρ δὲ, 
ἤτοι δοτὲ τοί τρήμοτίῶ- τὸν ὅλον 
οἰνωλογεζόμϑυ», ἢ “ἰὰ χὸ λαμν- 

πυξθὺς ἐχάν τὸς οἰφέρως. ἡ μυιτελὴς δέ 
ἔφιν» οὐτεὲ ζὶ ἐμναυθθοϑιώ φαίνων ἀ- 
λειτὲ ὀφϑοιλμού. οἱ ζ οεἱῦ αὐτόν 

φασιν εἶνε τὸν κολώψων τῶ 
κρζύζωυ οὖ πιὸ ἑλικώνι"ὃ δὴ ὕδὼρ δὲ 

“ γῆς βέϊ. »ὶἡ ἐδέποτε τῆ ὁψ οχῷς 
τι θέαπειων οἰκούντων. χἐσσὴ τοὶς 

ὑπωρείας ,γγοὲρ ποι ἑλικῶν» ἡ 9έ- 
ἀπ είο κεγττοι" οὖν δὲ ποῦς ὑπωρείους 
ἡ κρήνη ἐσέ. κουλέζπτο δὲ ἕπως ἰδίως 
αὕτη κὶ πηγὴ, κρζώη, ἱερὸς δὲ ὁ ἵπ- 
στος. ἡζι ὅτι χρφιτηφξέραςαι»" ὅτι ὃ Πο- 
σάφδῶν αὐτὸν ἐγγύνησεν' ἢ οτι βρον- 
τὴν τὸ οὐφροιπηὴν πρέφει » κοινὸ ἐμυῷε- 
ρής ἐσι τῷ Διϊέϊληφε δὲ τἀ ἱζορήαν 

στοῦ Ἡσιόδου. διό φησιν, οἱ νομῆες 
χαρῴτοι ἐκεῖνο τὸ ποτὸν κρζύδυ ἀνό-- 

μνώσων. γοεφρὶ δὲ νφαήρῃ, τῇ ἡμνιτό- ὅ). Αὐτοὲρ ὁ ἵππος ἐνδι(Θ») 0 
ἐμῷ γοισρί- ἐπιψαύει γ) τῆς Ανδρο-- 

3 ῇ «. 
οψιαι, αὐ ζαρ ὁ ἵπισος 

- ν᾿ ἃ “Ἢ μέδης ἐς ἐσὴρ. ὃς δ᾽ φξφούγνυσι τῆς 
χε Ανδρομυέδης τῷ κεφωαλίω, κ τὴν 
τῷ ἵσπου ἡμυίτομον γαξέρῳ. Οἱ 

»᾿, 4, ὁ “" 3 ΕΣ 

ο ἄρ ἔτι τρεῖς ἄλλοι ) Η ἕννοιω αὖ-- 
τὴ ἐξὶν, εἰσὶ Ὁ ἄγλοι πϑεὶς ξέρες ᾿ 

« Ε ΕΣ ᾷ . 

οι τινες ἰσὸν ἐχίοντες Δἰάσημα φῶς 

τὸν εἰρημδύον οὐἰσέρφ, » τετθοίγωνον ἰ- 
σότλσυρον Σποτελξσι, καὶ δ᾽ εἶκο- 
γισιμθν ποὺ ἵππου δὔσημον ποιῶσι, 

λωμυφθὲ ὄντες. κφλοὶ ἡ μνεγώλος 
δὲ, κατο τὸ φῶς" καὶ οὐμυυ δδοί εἰ-- 

σιν οἱ ἐκέσε ἐξςέρες. τὸ δὲ δολιχὸς ἢ 
τῶτο δηλοῖ, ὅτι, καί ποι ἐπιμνήκης 
δ τα ᾽ Ὡ τιν ΑΚ μι ἐμ, 
ὠνο οὐχί αὶ ιπσπξν ΟἿᾺ δν ὅχ, 
ε , 5᾽ ἰὴ 5) ,.ζ7.» Ἐν Ἂ, “" 
ὁμοίες ὠφσέρως ἐχά (θις ἐπὶ τιζς 

τ δ ἃ 4: ἮΝ ΩΝ τὰ ΄ 
πλσοῦρφοῖς, τ᾿ αὐτὸς εθ᾽ κα κεφαλή" 

εἰμυυδροὶ γοίρ εἰσιν οἱ ἐκεῖσε ὠφέρες. (ὦ 
Ομηρφς δὲ τὸς ἵππες ἐθρλωύχενας 
καλέ τὸ δὲ αὐϑοιϑῥης »μυῶ- : οἷς 
4. τῶν’ 4] “ἢ ΓΝ: » ὃ 
ἐπ ἄκρων πὴν γῆόωυ οὐφέρῳ ἐχά » ὃς 
«οἷς φϑεερημδῥοις τέτο σιν οὐ φρούσιν» 

ἰσος ἐξὶ κωτοὶ τὸ φῶς. ἡμνιτελὴς δὲ, 
ϑ᾿ « Ν ᾽ - 2 3 

ὄχ ὁλοτελης » οὐ δὰ δσπὸ Ὁ ὀμνῷωλο 

στοῦ Οἷς ἐμυαξθοϑήοις μυέρεσι )εωρέϊ- 
δὲ ἵπ- 

᾽ “ » ᾽) 

πΘο,ον τῷ τᾷ Διὸς οἴκῳ, ἤγθτν τῷ 
ἐρωνῷ 
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βρωνῷ ἔ «ίν. ἢ ὡς Διόδωρ» , ἔνδι» 

ὃ μνεσηυυθφανός. ἔνδιῷ- δὲ ὁ γέρων 

ἤλϑεν ἐξ οἱλός" κεῖ ἣ μεΐεξὺυ Ὁ’ 3ε- 
( ᾽ῃ οὖ, -“ , 

δάνου πσροπικξ, Ὁ τῷ ἐσηινεραν. 9έ- 
σπείώ δὲ πόλις βοιωΐίας τὸ τῷ ἐ- 

ἈΚΒΑΤΘΟΥ 
λικῶνι,, Σπὸ ϑεστείας ὃ οἰσεύπου., ἥ 
“ϑρεῖς δωρεοὶς Ἀσπϑλλῶν δὲ δόνκεν, ἐστώ-- 

νυμον αὐτῆς πόλιν ἐπὶ γῆς, οὖ ἐ- 
θφνῷ τω ποιρθένον, οὖν τοῖς μμουν-- 

τείοις τὸ ϑεαπίζεν. 

« καϊτοι παρᾳ ϑηησεαΐ,, 

᾿Αὐπτόδᾷ κρίοῖο ορωζαται 
3 ᾿ς 

εἰσι χελέυϑοι, 

Ος ῥα τὸ κὸ μήκιςα. διωκορϑμος κξὶ κύκλα, 

Οὐδὰὼ αἰφαυρότερον (.,.ας κυνοσουρλδὸς ἀρκτῶ;, 

Αὐτὸς μὲν νωϑὴς ἡ ὀϑαζερφς, οἷα. σελίωη 
! “΄! ΠΣ] 

Σ χεψαοῖοαι. ζωνη δ᾽ ἂρ 
ἢ) ἴω Ι χ ἣν 
ομμῷς ὑγτοκ ύρα)ο ομνὼς 

Ανδρομέδὺς ὀλίρον γὸ αὐσσ᾽ αὐτίωυ ἐφῃθλκ]αι. 
ἐλ τς ᾽ ΠΑΝ, 3 

Μεουῦλι ὃ τεῖος μέγὸρ τρανὸν Τὴν τὖρ ἄκραι 

Χυλαὶ, Ὁ ζωνη αὐξετιλλε!) ῳρθλωνγος. , 

Αὐτοῦ ὃ κρλοῖο ) Τοῦτον τὸν κριὸν 
Ἐρωτούδένης εἴνωί φησιν, Ἑγλης τῷ 

Φρύξς,, ὃν ϑύσοις τεὸ φυξίῳ Διὶ Φ,ύ- 
ξΘ-, τῶ δοροὶν δέδωκε τη Αἰήτῃ. 

ὁ ᾧ τὸς οὐξέρως αὐτῷ οὐμνωυρφῦ- 
ὅϑαί φησιν ὡς ὠκδωρέντΘ». τὸ δὲ 
αὐτῷ. ἤγϑων ἐπὶ Κ᾿ ἵππε κεῖτ). φὴν- 
σὶ δὲ τῇ τε ἵππου "ὶ τὸ κρλοῦ, Δ] ὰ 
τὸ “πλησίον εἶνε τῷ ἰσημνεράνξ » το- 

υἱώτίω εἶναι τὸ κίνησιν" δωύαΐ δὲ 
ᾧ τοπικῶς τὸ αὐτῷ ὑποικούεωχ,, οἷ- 
ὃν ἔνϑ πε" φησὶ δὲ ὅτι οὐκοίοως ἤλθεν 

ἐπὶ δ κριὸν ἀπὸ ᾿ ἵππε' ΕΣ ΝᾺ τοὶ 

ὐσοκείνϑυοα δηλώσει τὰς ἐἰχϑύας, καὶ 
" ὑδροχόον. ἐγλοὸ φαρδὺ , ὅτι διαπὸ 

ποῦ σκορπίς τὺς ἐφεξῆς τοῦ τορε 
διδεύξας, ἔπειτα ἤλθεν ἑξῆς ἐπὶ ἢ 
πρλόν' οὐτὸς γκὲρ πλησίον Ανδρομυέ- 

δὴης. ὀλίγον γοὶρ ὑπ᾿ αὐτὼ ἐξφηοί- 

χθοι ὑσοκώτιὼν αὐτός φησι. τὸ δὲ 
“οώτοωυτοιι 5 δ οὶ τἀ ἐπουγαμνένζω 3ε- 

ὡρέων. Ος ῥώτε (ὃ μυήκισον διω.-. 
κόμϑυ- «αἷρδὰὴ κύκλα ) Πληθυντι- 
κῶς εἶπε, μνήκιφο κύκλα ἢ» ἐσημνε-- 

φανὸν δὲ δηλοῖ" μυέγιφος γοίρ ἐςι στοίν-- 
των, ἐπο4δὴ δ μυέσέω τέμυνῳ τὴν σιφεῖ- 
ραν. τὸ δὲ διωκόμϑμ 4 χοιρλένποως 

εἶπεν, ὡς φυθὸς τεὸς τουγείας αὐτῷ ὁ- 
Σ δώς" ὡς ἐν πξρείπορμδν., ὅτι τὸ 

) 3 ἢ 3 “ 

κατοὲ φύσιν Ἐχον ὧν ϑιυμοωσμυῶ 
λαμυθοΐνῳ. ᾿ὠεὶ δὲ ἡ σφαῖρω ὁ μοχρ6- 
γως ἑωυ]ῇ σῶσον κινεῖ") ἕξι δὲ ὁ κρλὸς 

υσὸ τῷ ἰσημνεράνᾷ μυέσος πεμυνόμϑυ-- 
͵7 “ες. } 2 

Θ»- διὸ ὃ ἰσημνερήω ἐςξὶ τῷ ἡλίᾳ ὧν 
.“ ͵ὔ » ͵ ,ὕ 

κριῷ οϑνομένε. ανουτελλοντ» τοί- 
- -“ « ) 

νιν ὅῷ κριξ, αὶ κυνόσερο μυεση ἐςὶν 
εὐὐνοὴνς .ῳ ͵ ΓΡΆ., δὲ ́  

τὸ ἡ μυεσημορανόν' ὠνύοντί(Θ» δὲ τῷ 
“Μ ἂν -“ κι ν᾿» 

κριδ, τὸ υσσοὶ γῆν, εἴζω ποίλιν ἐπε 
᾽ ᾿ , 

ἐνωτολοὶς ἐρχομυένε , ἰσογρόνως κι- 
νεῖ“) ἡ κυνόσιερο «ἰδὴ ἢ’ βόρᾳον πό- 

λον. φησὶν ὅν» καί τοι μυέγισο κυ- 
᾽ ε 9 ΒΝ » 

κλρρ οὐγύων ὁ κριὸς» κοτ᾽ ἀξὲν αὐ- 
7η9 
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σὴς ἐμνὼς βραδύτερον κινεῖ). ἢ ἔςι δὲ 
ἐδεν Ὁ ἐπὶ τὲ προχοῦ τξωο. (ὁ γοὲρ 

σοιντὶ κύκλῳ τῇ τξοχἕ συμυφέρετουι 
, ἡ χοινικὲς » καίηρι ἐλανῆον φρεφο- 
μένη" τὸ δὲ πϑογοίε: » οἰγτὶ Φ κινεῦτονι. 

Αὐτὸς μυὲν γωθης) Βρᾳδὺς. δυκεῖ δὲ 
ονωντίο, ξχήν Φς. φπξϑεέρημυένοις, οὖὐλ- 

λοὸ το βρῳϑὺς εἰρη)» ,ὡθς τήν κω- 

πέληψεν- πμϑόνοε λέ ἐσι" το ) δὲ οἷ οἷον 

σελήνῃ οὖντὶ Φ΄, ὥς: οὖ πληγούσῃ 

σελήνῃ Φωινόμνεν-" αὐτή γορ ὅτε 

πλήθᾳ ὃ οἐμουδρότερῳ, σοιεῖ ἄφρω. 
ἐνόν ὅν σελήνης αὐτὸς οὐμνυδρός ἐ ἐσι. 

Ζώνῃ ἢ ἂν ὁμῶς ) Ἄρῳ ἕ ὅν οἰωξθό-. 
θφ Ὃς ὁ κρρὸς 5 ὁ οὐκέτι ὁ πολ ταῖν 

φαινομυέν ων λόγος, Ἐῤῥώτροι » οχγδοὺ 

πεπίφσευτει! αὐτὸν ἰχσὸ τὴν ̓Ανδρομυέ- 
δὺς ζωνών τυ[χίνειν, ἥτις ζώνη 

ΜῈΝ Α. 2 
λαμνπραί ἐσι. τὸ δ ἐσήρακτει, 
καλῶς ἐπήνεγκεν » ἕνα μή χις νομυί-- 

ση » ὅτι τῶν πλανήτων ἐφὶν, ἐπειδὴ 

διωχό, ον αὐτὸν εἶπε. Μεος ὅϑι δὲ 
τείδει) Ανύει, διωπορσύετοιι" δεν 
τὸ τείβες τοὺς τετφιμυμνένας, ὁδγὺς 
φασ'». ὁ δὲ νεές» καὐτεὶ τὸ μρέσον τε 

ὅρωνξ : πορσύε")" ων γὸὲρ τώ ἐσημυερα- 
γῷ κύκλῳ ἔσίν" εἶζοι ἐπειδὴ ὄψῳ οὐκ 
εἰσὶν οἱ κύκλοι καϊαληποὶ » πλὴν 
μόνε τὸ γαλαξίς » ΡΥ τὸ ἐπή- 
γ.7 διδὸυσιν ἕχερῳ σημνεῖον , ὧν ἐ- 
σημυερανὸς κύκλῷ- ἐφοίαδ εἶ): ὁ ὅπου 
φησὶν, ἄκραι, χηλαί- ὄκρας γε 

οὐμιφοτέρων τον χηλῶν ἐπιψ αύει ὃ 
ἰσημυερανὸς, Ὁ ὃ ζώνης τὸ οὐἰρίων- 
Φ.-. μνέσος δὲ ὁ κύκλΘ» ἑτῷ. καὶ ἐπί- 
κΕΊΤΟΩ" 

Ἐς! δὲ Ὅι ἡ ἔτ᾿ ἀλλο τετυγιλίνον ἐγίυϑι σὴ μκα, 
Νήφοϑεν Αὐδρομέδες" ἴδ Βὴ Ὠχὰ πϑισι ἐςαθιινται 

Δελτωτον πλίυρησιν ἰσαφουδένσι ἐοικὸς 

Αμιφοτέρῃε᾽ ἡ δ δι τιση » μᾶλα “ἢ ὅξῃν ἐ ἐγοί κὴ 

Ευρέσ λοι εἶδε » πυλέων "Αἰ ὠτερῥεῖ 651, 

Τῶν ὀλίγον κριοῦ νοτιώτερρι αἱ αἰςέρες Εἰσὶν 

Οἱ 4᾽ ρ ἐΐι Ὡροτέρῳ. ὰ 

Εςι δέοι) Σαφζοίσες ἐὶ ἕν «ἰρὶ τῇ 
πρλοῦ, ον ᾧ ἰσημυεράαν ἐαρινὴν ὁ 

ἅλιΘ» ποιεῖται.» ἐπεμυνήδ)η ἢ τον 
χηλῶν ον εἷς ἥ Ἱ φιϑινοσωρινη ἡ ἰσημνερίον 

γίνεται. ἐπεὶ οἱ ὦ ΕἾΝ ὃς ἐφιν ὁ 

κρμὸς, καὶ διρκαϊοιλήπῆως :χὰ 3 

πειρῴται εἰ σημνείων πολλῶν τον 

δύκοτείλητοον ποιήσοι. κοά φησιν, 
ὅτι ΟΣ ἄλλο ἐςὶ σημυείον, πλησίον 

οὐατοοίτω τῆς ἈΠ γος ὃ δελτυ- 

ὧν κρυλένπστο!" πτῷΦ ἣν δὲ ἤλτος σοιχείῳ 

ἐΐχρφαι, φ δὲ δελτωῶν » τρί γῶν ὅν ἐφὶν 

έ 

ἰσοσκελὲς » οὔκ ἰσόωλοσυρρ»' πεὶς ῥ 

χρτιέ σοες «λούρᾳς ἐστίς ἐχή. τἀ 

δὲ κρίτευλεν ὑπότειν ουσοιν βραχυτέ- 

ὁ ἐκείνων. τούτων δὲ τῶν σημυεέ- 

ων Ψ δελπιωτοὺ κΘῊ τῆς ζώνης γῆς 

Ανδοομνέδης ᾽ μειπρῷν ὁ χε ὁ κρι- 

ὃς, νοτιωτέρουν ἔχοντ ἀὸ θέσιν. λέγε- 

{1.2 δὲ. ΡΥ Ὁ ὧν κριὼ οἱ κῳυρά- 

τερ9» εἶναι : ἐπίσημον οὐπ αὐτὲ κεῖ- 

ὁχ ὦ Θ λροΐτο κου »Δασὸ Διὸς δότον 

τῷ ὀνόιφυτίθ» δὲ Ἐρμι90 τεγένός. φα- 
σὶ δὲ τί ὃ αἰγόπῆς )έσιν εἶναι ἍΜ 
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σὲ 9 ο,ῆ μοι τοί ἐν τοῖς ὥσροις σει- 

»ύνε. ἐχά δὲ ἐφ᾽ ἑχοίφης γωνίας οὐσέ- 

ρας χέοσ ρος. ἔσι δὲ τ ον σι βορείῳ 

ἡμνισφοωμρήῳ. Η δ᾽; ὅτι τόση) Λείπεῖ) 

κὶ ἡ κούτω τῷ δελτωτοί γρωμυμνή ς 

χατοὶ τὸ μέγ} Ὁ» τῶν λοιπῶν 

“πλσυρῶν » ϑμυῶς δυκφυνοίληπῆός ἐφ!» 

ΦΟΥΥ 

«δριοσῶς γοὶρ Δ᾽ ὶὶ Ὁ ἀϑοκ ἐμϑῥων 
οἰφέρων ἐςὶν Ἐκλαμνζξθς" τότων τῶν 

ὧὖ ἐκείνῃ τῇ χρωμυμυνὴ τῷ δελτωτο 
οἰφέρων, οἱ δύο, τοῦ κρροίΐ νοτιώ- 
περφί εἰσι" κουτωτέρω γοὲρ τὸ δελτω- 
τὸν βορειότερφν' οἱ δὲ τῷ δελτωτοῦῖ 
ξέρες, “ϑϑτέρω" βορειότερφ: γοίρο 

-εἶι σὴ, ὦ τ’ οφθολήσι γότοίο 

Ἰυϑύες Σ᾽ αἰεὶ ἕτερος φροφερέςερος ἀλλῦ, 

Καὶ μᾶλλον βορέάογέον και τίοὐζος αἰκουφ 

Αμφοτέρων δὲ σφῥέων ΦπύτεννΕ.) ἠύτε δισμιὰ 

Οὐραϊων ἐχϑτερϑον ἐπιοερῶ Εἰς ἕν ἰόντων. ; 

Καὶ τὰ υϑὺ, δ αἰφήρ ἐπεχά καλὸς πε μέγας τέ, 

Οὐ ρατε καὶ σύνδεσμον τ πσούραιον κα λέοισιν. 

Αὐδρομεδὴς δέ οἱ ὥμως ἀφιςερὸς ἰπϑύος ἔζω 

Σνμα βορφοτέρδ᾽ μα λα Ὁ γὺ οἱ ἐγίυϑον δεῖν, 

Ἐπι ο᾽; οὐ) Τὸ κολξ οἱ ἰχϑύες Φ δ- 

πικώτερφι (ὶ νοτιώτεροί εἰσιν. ὁ βό- 
ρει» δὲ ἰχϑὺς μῴλον Ὁ βοῤῥά αῬ- 

δ νεται" τὸ γοὲρ οὐκούᾳ » τὸ αἰδ)ώ- 

γεὰκ, ση μφυίνφ" τὸ δὲ ΤΟΙ ΤΟν ἡ““Φ- 

ἐντὶ οἵες εἰρη). ἅτοι δὲ εἰσιν οἱ 

μ»εγάλε ἰχϑύ(θ- ἔκηονοι, αἷθὲ 5 ω 
Ὅῖς ἑξῆς ἐρέϊ, οἵ τινες Δέρκην τὴν 

Αφρφδίτης ϑυγατέρον ἐμυπεσοῦσων 
εἰς ϑιάλαοσων,, ἔσωσον" ὅθεν εἰς τι- 

μὴν “ὃ θεῶς οἱ σύρκοι ἐχ)ύων οὐπέχον- 
ται-τώτων ὁ δὲ, βόρει(Θ-"ὁ δὲονοτιζ». 
ἤχεσι δὲ στυύδεσ᾽ μον ὠγλήλοις ἕως 

ζω ἐμυωεθοϑές ποδὸς τῷ κοκοῦ. ἢ ὅ- 
“τως, οὐ λοὶ ἢ δὺο τέτων ὁ εἰς ὃ Ὡόθ- 

φερέφερ(Θ- , ἤτοι διωυγέσερί(Θ-., 
βορειότερ(θ» κατεὲ τὴν Ξέσιν. διὸ Ὁ 
«ϑότερον Ὁ βορέε κοιίμονῶς οὐἠο) ώ- 
γε). εἰσὶ δὲ οἱ ἰχϑύες (ὃ οὖ ἐμυφοτέ- 
οφις Οἷς ἡμνισφαιφήοις » γὸ ἔχεσι 

τὼς ἀπρνΐας οἰὐξέρως πεοσ ὠρφίκον τοῦ" 
Αλὰ᾿ ἀεὶ ) Αλὰ ὁ ἕτερ» αὐτῶν ὃς 
ἐσιν οκ)ὸς τ᾿ ζωδωκξ κύκλε' λέγ 
δὲ, διοὶ ἢ. βόρειον ἰχϑὺν, ὃς ὁ ἃ ἂν- 

δρομέδης ἐπιψαύφ: τῇ νοπιωτερηυ 
ἐσὶ κρείοσων Ὁ οὐἐμνεήνων' ὥςτε τῷ βο- 
ρέε μάλλον πονέονζς αἰ ἀνεῶχ. ὅσῳ 
βορειότερός ἐδι τὸ δὲ τπροφερέξερίΘ-. 
ἐχὶ τὸ φυδότερ(Θ- ἐλθεῖν ἐπὶ τίων 
δύσιν. ὡς ὁ τοῦρ(Θ» «ποξοφερέξερος 
ἁνιόχοιο" οἰ χαοὶ τὸ κρεότ]ων . ὡς υὑσοὶ 

λαμνϑοτέρων οἰφέρων “τυπέμϑμ- 
Φ-: ὁ δὲ 1π'ποιρχίθ», ἐχ, ὡς Ὡὸς 
χὸ δελτωτὸν, οἷδλ ὡς τὸς ἢ" κολὸν 
ον φοϑθ5ολῇσι γότοιο; λέγῃ Θὺς 

ἰχϑύας, ἵνω ἢ Αρῳωΐν δθθύνῃ" βέλ- 
πον δὲ Ὁ ἀνυπούϑυνον ὠκεέφν ἐκείνως. 
Αὐὠφοτέρων δὲ) Ὁ νξς, αἰμυφοτέρων 
οὐκ Υ“ ἐραύων δεσμός τις λιτοτείνεττο!. 
εἰκὸς δὲ, ἐζγὺς ὄντων οἰγλήλων »ὁ 

πιΐϊς 
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τὸς οὐροίς μονονοὺ ἐπιψυέντων. 
ἔςι δὲ φυξὸς τὸν οὐφιτερθν ὦ μον τῆς 
εὐνδρομνέδοης ἐχϑυς ἕτερίΘ- βορειό- 
περί" νοτίων γοὲρ ὄντων ταν δύο 
Φύτων ἐχϑύων, ᾿ βορειότερός ἐς 

τσρὸς τὴν οὐνδρομυέδζωυ. τῶτον ὁ ί- 

γι τὸν βορειότερᾳν ἐχδυν, χελιδά- 

ὡς 
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γος ἔχήν τὴν κεφωλήν φασιν, ον χῶλ- 

δδῆοι καλῶσιν ἐχϑὸν χελιδονίαν. 
Καὶ τεὲ δὰ, εἰς ) Εἷς οἰφήρ ἐφιν ον 

ὁ μυέστῳ Ὧ εἰραίων,, ὅφις ὡς Ὁ συν-- 
ον τῷ, Ἢ “ ὍΣ :Φ 

δεῖ οἰμφοτέρες, ὃν κρλδσιν ἕροον 
δεσμόν. 

Δριφύτεροι ἢ ποδὲς γαμξρϑ ἐπισημιανοιεν 
ε εἰς γι ΡΣ Ι ! 

Περσέως, οἱ ρᾶ οἱ αιὲν ἐπω μοιδιοι Φορέον"}. 
Αὐτὰρ Ὁγ᾽ ὦ βορέῳ Φέρεται αὐθεριήκετος ἄλλων. 
Καί οἱ δεξιτερὴ μῶν ἐπὶ κλισμὸν τετόμυςαι 
Πενϑεράν δίφροιο τα σὴ οὖν ποσὶν οἷα. διώκων 

Τχνια μεηκονᾳ, κεκογισμκέγος ἐν Δὰ πατεί, 

Αμφότεροε δὲ πόδε.) Σφόδρα 
νυ (οί στο ἐςὶν αὐτὸν, πῶς εφόρ- 

μνως φυξοφείσῳς ἑαυτιῇ δίδωσιν" ἐ- δῶν 
πειδὴ γὼρ αυλείπετοι, ωὐτιῦ εἰς 
ζὰ κατοὶ κηφέω ὁ αδοεὺς, μδ' τὸν 
κολὸν γὴ τὸν ἵππον Ὁ Οὺς ἐχϑῦς, ὠνέ- 
φρεψεν εἰς πὴν ἐνδρομεδζυ" Φ' Σἰπὸ 
τούτης τοὺ «ἷρδὶ «Ῥσέως δὲδεέσκει" 
ἐπὶ τοῖν ποδῶν δὲ τῆς οἰνδοομυέδης 
στιυοέψψας τοὺς ὥμες τῇ αϑσέως, 
διοὶ φύτων δυσευδοτῦον αὐτὸν τίθησι" 

γαμυβρν δὲ,τὸν νυμφίον κατοὶ α|ο-- 
λέας. ἑγλάνισμὸς δὲ Ὁ χἥροω, ἀντὶ 
Φ οἱ πόδες οὐτῆς ἢ" γαμίδρον ἐπιση- 

͵ ν ᾿ὕ αὶ δ ΥΝ Ν ιι 
ψνοήνοιεν τὸν τϑσέω. ἐεὶ δὲ οἱ πόδες 
ἐπὶ τῶν ὥμνων αὐτῷ φέροντου. Ὁ Ὁ 
ἐπ κοίδιοι , ἐπὶ ἣ- ὦμον φ πΕσέως 

δηλοῖ. ἰσέον δὲ ὅτι οὐραφερᾷς ὦμος ὃ 
εἰνδρομνέδης λαμναθός ἔςιν, ἐξ καὶ 
διδοίσκεε τὸν βόρειον ἐχϑιειύ: οἰλν 
δίωως ον τῇ «εδογραφίᾳ, ὁ δεξιὸς 
αὐτῆς “σληστοίζει τοῦ ἰχϑύϊ, καίαβ 
οὖν τῇ οὐρωνοϑεσίᾳ ὁ ἐἐραφερός"ἐμυπέ- 
πήγε 7» ἐπ᾿ ὄψν τοῦ οὐρανῷ ἕρὶ φώ- 

4.) κοὶ ζὰγῶζο αὐτῶν ἡμνεςς δρῶ- 

,ϑ. ἡμεῖς δὲ Ὁ ἐνάπελιν ζὰ νῶτα 
τὸς τόν σφοῆρων “ράφορϑρ" ἐ Ὃ 

οὐτον οὖ τῇ σφαίρᾳ ὅτως ὡςαῷ 

οὖ ἐρωνῷ χραφάδαμ δὴ ὧν αὐ 
ἑωρ Αὐΐζῶρ ὁ γ᾽ οὖ βορέω) 
Ο δὲ ον τῷ βορείῳ ἐεὶ κύκλῳ, τῶν 
ἄγων μυείξων κρτοὶ τὴν φωντωσίων, 
τῆς τε κριοστεπείως , κα αὐτῷ Φ' κη- 
φέως. ποίλιν οὖ ὀρωνῷ ἡ τῷ τϑσέως 
δεξιοὶ τὸς τίω προσιεπείας χοριθέ- 
δον οὐκχέχωτριι, οὖ δὲ τῇ “γεδρηρα.-- 
Ὦν ἡ οραφεροὺ, Δ᾽ αὶ τἀ εἰρημϑ - 

αἰτίων" Τὴ ἁ μοὺς ὀρὸν πὴν ὄψιν : 

τῷ ζωδίε" διὸ ἰὼν λέγῃ δεξιον χεῖ- 
θφῷ ̓  οὐρηφεροὶν, Ὁ σύρωμϑν τὸ ἀνοί- 
στρίλιν ἐπὶ τῆς σφοίρως, μυὺ ξενιζώ-. 
μνεῦε, ἔνδεν ἣ ὠφεελε ζ Φώ ὡς 

δὸς τὼ σφωρων ἔχήν τω ὄν» 

ὡς ὦ ἐρωνῶ" οἰλλ᾿ ἔξω γεάφετοαι. 
δὸς τὸ χὰ ἡ φᾷς αὐτοὶ ἀἰκομξῶς 
ὁρᾷν. κρφιωτεσήρλςτ δὲ ὁ «ὐϑσεὺς 
οὖν τιῦ οὐρανῷ, αἰ τὼ δόξαν, ὅτι 
ἐπὶ τοὶς ηθρηγόνας «οὐλεὶς ἐπὶ Πολυ- 

δεύκους,, τὸν ϑιλον γφι τύρϑωσε » 
λαξοὶν ποὺ Ηφαίζον ρπην, ΤῊ 

Ε σταῦ 
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απτοδοΐ ἐγείρων. ὃ Ομηρθ». Κονί- 
πεδίοιο, ἢ ὅτι κεκονιμδβοω (δ νεφε- 

λωδὺς εἰσὶ αἰδὶ Φὺς πόδως ωὐτῷ συ- 
φροφαὴ » ἡ κονιορτώδες, ἅτε τῷ γα- 
λαξίᾳ κύκλε γετνιῶντί», τὸ δὲ οὖ 
Διὶ, τῷ ἐρανῷ. 
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ἤγουν ζὸς ποδῶν βώσᾳς τὡλατύνᾳ, 
μελβρηρδμμμκ υλημε μονα 
αἰτίων, ὅτε ἵὶς )ϑρηόνως ἐδίωκε, κε- 
κονιμδιό(Θ» οὐ » ἤγθτν κόνιν ὦκ τῆς 

Αἰχιδὲ οἱ σκα ὴς ἐπι} μυΐδὸς ἡλακ πᾶσαι! 

Πληϊα δὲς φορίον. ὁ δ᾽ ᾧὶ μα λᾷ πολλὸς ἀπασείς 

Χῶρος ἔχφ, ἡ δ᾽ αὐταὶ ἐπισκεψαοϑου αἰφαυύραι. 

Ετ]ώποροι δὲ ταὶ γε μετ᾿ δ, ϑοθόπτις υὑ δέοντα)» 

Εξ οἷαί περ ἐζσου! ἐπόψιαι ὀφθαλμοῖσιν. 

Οὐ υδο πως ξἰχυλωλεν απξυϑὴς ἐκ Διὸς αἰ φὴρ, 

Ἐξ αὶ ὦ δμεῆϑεν αἰκουουδμ, δ) αἱ μα λ᾽ αὕτως 

Ἐ βετα ἐπα δὲ κεῖναι ἐπιβρυδέν και λεονταὶ, 

Αλκυόνη, Μερφπητε, Κελανω τ᾽, Ἡλέκτρητε, 

Καὶ Σ τεροστῇ, ἀὶ Τηὐγέτη, ὡ πότνια Μαῖα. 

Αἱ “ϑμ" ὑμως ὀλίγοι αἰφείγέες, ἀλλ᾽ ὀνοκας αἱ 

Ηρ,, ὦ ἑασέολαι, Ζδυς σγ αἵτιος, Εἰλίοσον), “ἑμεῖς 

Ος σφισι ὶ ϑέρεος ἡ χείματος ρβύϑροιο 

Σ υμαἰνᾷν ἐχελέυσεν, ἐπερηθυϑρν τ᾿ ἀἰοϑτοιο, 

Αγχι δὲ οἱ) Τὸ δὲ ἐφισερὴν τῷ 
«σέως γόνυ ὀλίγον οἷνωτέρω ὀφείλει 
εἶν! τῷ βορείου διχοηρμυή(οτθ», 
ὅσου ΚΦῚ τες “«λειοίδους εἰνεῦ λέηο- 

(ὃν » βόπου- δίκην χοδοσονοκε- 

κλιδύας: τὸ δὲ ἤλιϑοι » οὐγτὶ ἵν ὦ μ(9. 
γὉ χουτοὶ τὸ οὐὐτό" εἰ η0 πολύς ἐσι τό- 
πῦς, ὃς ἐπέχα αὐΐῶς, οἰλλ᾿ ὀλίηος' 
σφόδρα Ἢ «σλησῖον ἰ)λήλων, εἰ 91ε:- 
σῶσεο εἰσιν" ἢ ἤλιθοι, ἤγϑων οἰγρόως. 
ἐφι δὲ ὡἷδᾷ τὸ ἀλιςγόθεν ἢ ἐλίαν οἱ 

δωιοκές τυ εἰκκλησίαν κρυλξσι. ᾧ ο-- 
σὶ δὲ οἱ μυῦοι «ἰθὶ τ “πλειοέδων » ὅτε 
Στὸ Ατλωνζς ἐγβυνήθησων, ὃ Πλφό- 
νης ὁ Ωκεωνᾷ θυγατρός. ὁ δὲ Α- 
τλας με. ὃ ὃ ὁ Πρφινηϑεὺς »ἡ ὁ 

Ἐπιμηθεὺς , ἐγγυνήθεσον ον τῷ Οὐ- 
ρωνοί τῷ Κλυρμδύης τῆς τοῦ Ὡκεωνξ 

θυγωτρός-γγυνηθεῖστω δὲ ἕττως Στὸ ἵῷ 
Ατλωανῶς ἃ 4 Πλειόνης, ἐδιώκον Ὁ 
πίντε ὅλες ονιαυτὰς κατοὶ Βοιωτίουν 
οὶ Φ' Ὡρίωγθ. μῷ Ὁ ἃ μνητφὸς 

οὐτῶν 
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αὐτῶν συγζνέως ζηφυῦζς αὐτοῦς "ὃ 
τοῖς θεοῖς, φὐξώμϑρμαι»πξὸς πελφάδως 
ἡμείφϑη σουν" εἰὰ οὐκτείρος αὐζὲς ὁ 

Ζαὺς τῆς κακοποιθείας, ον τοὸ ἐ- 
ρωνῷ κοωυπτηφέφασεν. οὐκ πούτου δὴ Φ' 
Ατλωντος φασὶν οἱ μυῦϑο: ς τοὺς ὑαύ-- 

δὼς »νυέωκ Ν ὁ ὧν ἐὸν Ὑαΐντω : ὃν ον 

λιδύῃ θηρῶντοι » ἐπειδὴ ὄφις ὠνεϊ- 

λὲν» οἦ οὐδελφαὶ τῷ ϑρζύῳ νικηθέϊ- 
σοῦ! 5» οὐπαύ λοντο. Ζ6ι)ς δὲ οἰξέρως αὖ- 
ποὸς πεποίηκε» ζὲς κοιλεμόῥως ὑοί- 
δῶς" ὧν (ἢ Ἡσίοδος οὖν τὴ ἐἰσριπκῇ αὐ- 
τῷ τὸ ὀνόμῳτοω διδοόσκει βίξλῳ, 
λέγων, ᾧρωησύλη., ἡ δὲ Κορωνὶς, ἐὐ- 

σέφανός πε ΚἈλέειω, Φαιώϑ᾽ ἱμνε- 
ρόεοσω - κρι Εὐδῶρη τονύπεπλῷ.». 

οὐ οὶ τοιοῦ σοὶ ,ϑδὺ τοὶ μυνυϑικοί" οεἰλλη- 
ηορμκῶς δὲ, Ατλωντῶ νόησον ἣ᾽ 
ὁρίζοντος, κοη Πλειόνζν τὸν ὠκε- 
εὐνόν- οι πούτων γγυεῶς δοκοῦσι ΚΟ 
«(ἡ «λειοίδες, ἢ αἱ ὑώδες ἢ "ἢ σοὶ λοι- 

σοὶ τοῖν ἄφρων, οἵ ἐξ οὐτῶν ἀνερχό- 
ἐϑυα φεούνετου!. κουλξνὴ δὲ αἱ τλήαί- 

ς τῷ ὀνόρίφυτι τούτῳ , Σ’πὸ Πλειό- 
γῆς τῆς αὐτῶν μνητξός" ἢ Στὸ τοῦ 

σελειζεχες γγυέῶχ, φαυγέσος ἢ. 
Ὡρίωνωυ ἢ Στὸ τῷ εἰς πορλοὶ γρώ- 
σιμνεύφν" σή μ(φυν τιχθ! ἡ ὃ θϑέρες τὸ 
πόρε" ἢ δῖ, «πλησίον οἰγλήλων κένν- 

εὐ! 3 Ὁ λοιμὸν ηόνυ Ὁ “φϑσέως" 

ἡ ὅτι χρήσιμοί εἰσ: Οἷς «λέεσιν. ἰσέον 
ὲ ὡςἡ ἐῴα ἀνώτολὺὴ ἢ" “λειώδων 

γίνε Στὸ μναΐε ἕως κγ΄. τῷ ἰενίε" ἡ 
δὲ ἑαπερφάο οἰνωτολὴ,, Συτὸ ὀκ]ωξοή- 

᾿ μέχρι δεκεμυξοίς ι9΄'-κρῳλοῖνί δ); 
ὧν ἔτι πολειοίδες, »κἡ δυτὸ τὸ πολέϊν 
εκ αἱρκόδου ὁ συμπληροῦν Ὅν ονι- 

ΣΎ ΦΩ͂Σ ἣν ᾽ν ΕΝ 
αἰὐτύνγΣῦτο πούττων Ὁ κριτ᾽ ἐξοχ ὁ 
“λείων οἰκλήθη ὁ ονιαυτός. ὁμοῦ 

; . ΚΣ ἰ ὃ ᾿ 
μνεν οὐ ὁρωρμδρμοι 5 λώμυσήραί" κοιϑ᾽ 
μὴ ᾿ὴ Ω ΄ μὴ “" 

ξηουσο δὲ » οἰμυυδοοί. ὃ ἔχεσι «ῆ- 
εἰῳ τρίγωνον, ἑ ἡ βάσις ἐπ᾿ ἀναῷ- 

Ν ΄ , Ν 

λάδ τέτρ «πῆ α!. Νίκων δ)δΘ. μὲν 
οειὖ ἐσσὶ τῆς οὐρῴς τῷ τούρφυ “ἰ- 

θησιν οοὐχίς,» ΑἿΣ τοὺ τρύρφυ 

35 
Ολκοίδν ψαίρφυσιν, ὀλίζωνες φο- 
ρέοντοι!" Ὁ Ἱπσπῶρχος δὲ, σόκ ἐπὶ 
πουύρε!" αὐτὸς ἡμυϊομνον Τὸν 

τοιοῦ ρόν φησιν" οἰγλλοὶ τῷ ὃς ποδὶ τῷ 
σέος μ(ορ λον οὐτοὺς “«ἀλησ:οίξ εἰν" 

πόῤῥω δὲ τω κνήμιδν εἴνο Ὁ ρήξε- 

ἐδ εν δ ἐδ εὐρερτων 
ἐπιγθωνιδξος 2φώφοι ̓  ὁ ἡ κνήμνη 

σῇ μ(ου γγύ οἰ: Μονόφωντος δὲ ἐπι- 

ηϑτυνί ς τῶν κνήμυδων ὠκούες, ΡΝ ' 

τὸ εἴνωι ἐπ᾿ αὐτὸ πὸ γόνυ. δρούωιτο 
εἢ; ἂν λστὸ μυέρες ὅλον τὸ σκέλί» ἐ- 

κϑεαζ. ποιροὺ Ομνήρῳ δε,ἐπίγϑιυν Ὁ. 
τὸ ἀνω Ὁ γόναΐξς, ὡς Αφήςξουρχος- ὡς 
δὲ Κρφύτης ᾿ ἐσπυμυίς" ὡς δὲ Χάρης ἂ 

ἡ ἐῷ ὁλε τὸ σώμῳτος δὐσουρκίου. εἰ 
πολὺ δὲ αὐτοὺς γωρήον ἐπέχήν φησὶν, 
ἐπειδηὴ κωτοὶ ,δὺ μυῆκος » μυίων μοῖ- 
ρϑν ἐπέχεσ:, κωτοὶ δὲ σλώτ», ἥ- 
μισυῷ ὁ[δδον.ἐώων δὲ ἐπιτολὴν ποι-- 
οὔντοι 5 ἐφ᾽ ἡμέρως πεντήκοντο δύο, 

τῆς ἐουφινῆς ἰσηινερίος » τ ὁ ἥλι(Θ. 
ἐσι μθιρῶν (ζ΄ οὖν τουύρῳ (Ὁ τω ἑατε- 
οίαν δὲ, ἐφ᾽ ἡμυέρος ποσουύίας , “ὃ 
φϑινοπωρανὴς ἰσημνερήας , ἡλίε ὃν-- 
τ» ὦν τοξότῃ. φοισὶ δὲ ὅτι μυίω τοἷν 
«λειιώδων ἐκερωυνώϑη., ὁ Δ[ᾳ τ- 
Το καὶ φαίνετο. Ἐπῆποροι δοὴ τοίγε) 
Ἐσῇὰ δὲ ἔσου,, φησὶν, ἕξ δοξάζον 

ὶ τοῖς οεἰνθρώποις » ΔΙ τὸ οἰμυυ- 

δρῶς τς ἑξδόμιΐων ὀρᾷοχ" «λῶὸ εἰ 
ἡ ἑπ]οεὶ τουύζως φησὶν εἶναι, οὐγλοὶ τῇ 
ἐληθείῳ ἐξ εἰσι μόναι φαινόμδινωι. 

φωσὶ δὲ τινες ποιξτον μυῦϑον ; ὅτι 
μία οκ Ὁ ἑπ]ὰ ᾿ ἡ χὸ τῆς Ἰλίου 

ποίθος ὑπεητζόρησε τῷ συφή μζοῦτος » »ἢ 
υοὺ τὸν εὐὐὸμ οἰφέρῳ τοῦ ῥυμοῦ 
ἧκεν, ὃς λέγεττο! εἰνοί “ἢ Ἡλέκ)ρος. 
τἕτον δὲ ἢ: εὐφέρου . δ'ύπο ἣ- ῥυμθν 

τῆς ἀρνξ]ς, οὐνωχωρήσοιντος οὐκ τῶν 
«λειάδων,, ολώπεκοί ἴνες κωλξσιν. 
Οὐ ,δά πὼς δαόλωλεν εἰπευϑης ) 

Τῶτό φησι, χωφρλεντιφόμϑυΘ» ἐπὶ τῇ 
μνυϑγολογίᾳ, ὁτι ζ΄. εἰσι, "ἢ ἐδέποτε 
οἰνήκους Ὁ. ὠτὴρ Σπόλωλεν. οὐδὲ 

599. 
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ἠκούστεμδυ Οῦτο, ἐφ᾽ ἑ πμωμωροματ» 
"ἢ εἶφ᾽ ὅ ὦ ἀτρα γεγύζω ἔν δύῦτο- 

λωλότοι ΘΗ ἀὐραν καγω ον εἰς 

φέρῳ.- τα 6); οἱο τὸς δ, ἀιῦδν εἰπόν- 

ὥς φησὶ τοῦθ ὧν ἐςὶ ΧΘῚ αὐτός. 
οὐ Ὁ τῷ εἰς Θεόφξο μον ποιήμιοτι 
φησ: φούγην τἀ Ἠλέκγρων., »ὶἡ μὴ 
᾿ἀσομυεῖναι ἰδεῖν τω Ἰλιον ἁλισκο- 

εϑρώυ, »᾽γἡ τὸς οκγόνεις δυςτυχουιδίμαε" Ἀ 
2 Δεύρδευνον, ποῦ δὺο Διὸς τὸ Ηλέ- 

»ἕρας εἶναι!" ἕξι υὑσερθατον τὸ 
ἑπ]άώποροι, ἕτως, ἑπ]ώποροι ἔσο ὃ τ 
ἐπόψεωι ὀφϑολμοῖσιν., ἕξ οἷσι πο 

εἰγ)ρώποις ὑδόοντοι" τῶν γοὶρ ζ΄. ὁ ὄνο- 
μῴτων λέγων ἣ- ᾿ κουτολοηον ᾿ στοῦ. 

λός ἐς! στυυωινων (ὁ ὀραθμυφ, τότῳ 

[ σιιυτιϑέμϑμΌ... ὑδέον. δὲ » σημνοής- 
νσιν οὐ ἱ πλειώδες » κρηρός" ἐώων γορ 
εἰνωλί οὐνωτέγλεσι » ση μουῖν : σὲ 

θέρες οἰοχάώ' ἐώωαν δὲ δύσιν δυώε- 

στ! . αντίληψην ῥ Ξ χαΐρὶ σπόρον ἔρ- 
φων" ἑαπερήαν δὲ ἀνωτολί ποιέ- 

μδναι. χήμνῶν. οἰοχίώ. ἡ δὲ ἑατ ε- 
φίας δύσεως οὖν ἐμνήδγη, Ἀ] αὶ τὸ 
συμυδαών!; , οὐ τὴν αἰϑὸὶ σὴν ἐοερανί ἰ- 
σημνερίων, Φ (νηδὲν ἐξαέρετον “«Ἐκέ- 
χἵν σημεῖον. Αἱ μυὲν ὀμνως ὀλίγοι) 

Ολίνως οὐτοίς Τλν το ἐξ μνυ- χά 

Καὶ χέλυς,, ἅτ᾽ ὀλίγη τ 

Ἄ ΑΤΝΟα 

ὧν συζκεϊ δ χ οἰρέρων' ὀνομζούφοε ὶ δὲ 
ως ἐπίδοξοι, Σ Ὁ 6 τὴν ὠνω- 

ἊΝ εὐτῶν Ὁ σίω) δύσιν πξοςωνας 
κοῖῆον εἶναι δῖ οἰν)ρώποις- ἐσπατεῦλο- 

μένων ἡ), Ὁ οἰμννήτε ρχεοχ, 329» 
δὸομνένων δὲ το ὠρότε. ἦρθ, ἐν σὸν 

ὄρ)ρον, ἤ » ἤηϑ:ι σὰ ἐπάν δ᾽ φησιν" 

ὑπὸ δ ἡ χε: “Ὁ ἀνωτέλεσε στοῦ ἡ- 
λίῳ ὀνῇς ον τῷ ταύρῳ, πὸ ε΄. ᾧ ἐἰ- 

κοέδος ΧΩ] φαρμυεϑὴ μυἱωὸς 5 ὅς ἐφι 

ἐῥω μᾳίοις ἐπεθλιν » ὅτε ἢ 
ἐράξειν ὁ ὁ κϑηθφς παρ᾽ ̓ αὐγυπῆ!- 

οἰς; ἑασέρασῃ δὲ δυτὸ ἑαπέροις εἶνου- 
μνατ᾽ » ἡλίε πὶ δ᾽ ον σκορπίῳ 3 

ἐμμόηῳ ἡ»ὅς ἐς! ἢ τϑϑρ ῥω καίοις γδ- 

ριΘ-, ὅ ὁτε ἐςὶ καήρὸς τὸ φὔροτξι- 
ὧν. τότε ἑασέρεοιά εἰσιν ̓ ὅτε πρὸς 

ἑτέραν οἰνατέγλεσι. τὸ δὲ ἑξῆς τοῦ 

ῥητὲ ὅτῶς ἔχφ' αὐ δὲ » νγο μους πρέ 

ἈΘΗ ἑσατέρλοα - ἑλέοσ᾽ονττοι ΓΟ ΜΕ 

αἷξαφέρφ νττῦ! τῷ ἐρανῷ. ς τότων 
δὲ Ζας οὔτι: 5 ὃς κατηξέρέσεν 
αὐΐζς, 9 ὅςιῖς οὐὐτοὲς Ὁ  ϑέρες ὠρχομένε 

ΚΘΗ χϑμυῶνθ» ὁ σημεῖα φέρειν ἐ ἐποίη- 
σε. ληπῆξον οὐ . ἑῷα φαρμνεϑὶ ὅα- 

πὰ θέρες ἥμ. τνά ἐῴωι δὲ 
γεσιν » οὐἰδὺρ μἷω ἡ γλοχοιδῥου 

χἀμιών». 

ΜΝ ἀρείι εκ αἰϑὰ λίκνῳ 
Ἑρμείας ἐ ἐτόρησε, λύρίωυ δὲ μων εἶπε λέγε 

Καλόν ἔλατο τη παΐρριδο) ἀπάλος εἰδιλοιο 

Οὐδονὸν εἶσοι γοι γῶν Ὁ σγ Ὠηχὴ σκελέεοσι πέτηλον 
Τοιωϑασὶ οἱ σκαιῷ πολα4.- 

Καϊ χέλυς ) τὰ υἰπυλειπόμϑρα τιὸ 
βορείω διδεώσκει, τ ἦτε χέλωυν ΚΟ 

Σ δ. ὄρνιν" σύν οἰφ᾽ ἑαυτῶν δὲ ἢ ταῦτα 
διδυίσοει, οὐ ον ἕξ φϑθεγνωσμυέ- 

γῶν" χελώνὠν δὲ ὁ Ἑρμνῆς οἰκδγίρας,, 
μα.) κουτεσκσύασει Λύρν δέ 

ιν εἶπε λέγεσδο! Αὐτὸς, Φησὶ, 
δ τῶ ὁνο μ(ουσιν δέδωκε τῷ ὁρ- 

γόνῳ, κουτοισρ σι οί σοὺς αὐτώ: ἐπ- 
τούχορδος δὲ ἀἦ αὕτη, ἐδ Ἑρμῆς 
κατ᾽ οὐφαθ κὸν τίν «λωνήτων ὡκ 
χελώνης κουχοισηοα)οζσοις , Αἰπόνλωνι 

4[2 κ8Ὁ 



ΦΑΙΝΟ 
δέδωκεν. ὃ δὲ Ορφεὶ σποιρέδωκεν, ὃ » ὃς 
οὐνεούχορδον ἐποίησεν αὐὖτ' {Ἂν 
“οὖ τῶν μιθυσῶν οὐραθ μοῦ" δ μδ! 

δεένομρν αὐτῷ » τῷ λύρφν ἔ κε 

Μεσοήω" ἑ Σ αἰξιώσουντ Θ. ὁ Ζαῦς αὐ- 
τἀ κατηφέρασεν, Ν ὅπως αὐτῷ μνη- 
μόσεωνον ἥ ον τοῖς ἄφροις. τὸ ἡ δὲ, 
τ΄ ̓ ὀλιλῆ . οἰντὶ τῷ ὀλίγων φέρων Ἄ 

καὶ , ἱππεουρχον ᾽ δέκα ἁ ὡς δὲτι- 

μιθχάρης φησὶν » ὀκτωύ. ἢ ὅτι ὀλί γ6ς 
ἐπέχη μθέρους. εὐπευγέω δὲ, ὃ ἐὖ γέ- 
γασιν" ἐπεὶ οἱ 5 Ἡρακλέα, αὔγλοι δὲ 

Ιξίωνω λέαν. Ὁ ο ἐπὶ σκελέεοσι πέ- 
χηλον," τὸ Ὁ οὖ γένασ: πέτηλον,το- 

χίσι Ὁ εἴδωλον ξ' γενωσιν" ἢ πὸ πέ- 
τηλον χέλυος οὖ τῷ ἀφαςερῷ γόνωτι 

ΜῈΝ Α' 37 
ΜΙ ἐπὶ σκελέεσιν, ἤγϑειν Ψ οὖ γὅνοωσε 

κεϊ πίι λον δὲ, κα ἡ τὸ εἶνουπεπετος - 

σμυένον ̓ ἢ ὃ οἱνουπετ]ωκός. ἡ ἡ λύ 

ὅν δοκεῖ Ἑρμοῦ ἔρ[ον εἶνε" κῶπω δὲ 
πρῷ 9 ον γρύνωσι “οὶ τὸ ὀρατερὲν 
αὐτῷ ηδνυ. λίχνον δὲ τὸ κουνέίον 

φησὶ "Ὁ ἐ τὸ λίων κινεϊονση., 
οὖν ᾧ ζὶ νήπιῶ κριτετίγεσον ἢ ἡ λέκνον Ὁ 
λικμνητήρμόν φησι: σοὶ γε βρέφη 

ῬσΟΘ Ὃν γώμ ΓᾺ ον λικμυή- 

τηρήω ἐτί)εσοιν , εἰς σύμβολον σύ- 
προφίας' "δήμνητο. γι κορποῦ πὸ 
ἐργαλέϊον. σφόδρα ηϑῦν νήπιϑ" ὃ 
Ἑρμῆς τὠ λύραν κοτεσκαύασε. χξι- 

σιίγον “γοὲρ αὐτὸν δπὲὸ τῷ τόκου 

τουύ τίου κατεσκό ὐκένοη φασί, 

-κεφαλὴ ὃ μὲν αχρη 

Ανηπέρξω ὁρηος ἑλίοσεται, ἡ δὲ , μεσγγὺ 
Ορδιἢ κεφαλῆς » Ὁ σρίουατος ἐφήρ ναι. 
ΗΤι γὸ Ὗ Ζδυὶ ὐϑατοιχέ αἰόλος ὄρνις" 

ΑΥΣ ὃ δὸ ̓ ἠερϑίν' ζᾳ δὲ οἱ ὕλττεπεχευ,) 

Αςρασιν ὃ ὅτι λιζω μεγάλοις, αἴορ δ μδὲ ἀἄφαυ- 

Αὐταρ 

Οὐειος εἰφ ἑτερζευ Φέρε) κ᾿ 

ὁγ᾿ θὐδιόωντι ποτίω Ἀν ἐοικώς, (ροῖς. 

διξια χὐοθν 
Κηφύος, ζᾳρσοῖο σοὶ ἰδών σπείραζα, τείνων, 

Λα δὲ «ὐέρυγι σκαρθμὸς «οὐ Ροικέκλι ἵππιον. 

Ξι φωλή γε (δ) τῆς δὲ “κεφαλῆς 

Ῥω πων. “ὥλησίον ἐςὶν ὄρνις κύ- 
μνθο: ὅ μεζιξὺ κι τοῦ ύρτ» 
Ὁ οὖ ηρειύωσι, κένττο αὶ λύρρο. Ηφ, 

γεν καὶ ΖΔυὶ ῥτξέχει.) Ζώυὶ, 
τοῦ οὐρανῷ λέγ. τὸ δὲ ἔχ, 
ἢ ὁτι χοὺς πἼέρυγας παλώνός. ἐμ- 

φάσιν δὸ μον κρὴ πῇ ήσεως ἐμυφανφ' 
ἢ ὅτι τῷ οὐρανῷ συμναἰξεφέρετου. 

οὖ εἰπεικὸς δὲ, ὡς μϑυσικὸν ὄντος 

τὸν ὄρνιν ̓ “λησίον εἰνο πῆς λύρας. 
Ανλ ὁ (δὲ, ἠερόεις ) Αλν ὁ (δὲ κύ. 

κυίΘ., οὐἰμυυδρός" «θὲ δὲ ζ περ 

αὐτῷ αὶ τετθήχιει") » ἢ ὅτι πολλοὶ ἐςέ- 

ρὲς στὲς οἱπσλωσᾷς  ππερῶν λποτε- 

λᾶσι, διὸ καὶ τετρ ήχιευντοε!" ἢ ὅτι τῷ 

σῇερφί ἐπεί αύει ὁ γαλαξίας κύ- 
κλθ», διὸ ὡς: τραχὺ τῶτο δστοτε- 

λέ, 
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λέρὃ δὴ ὦ ὧν ἐπὶ τῷ περσέως ἐλέγομϑρ. 

ᾧ δὲ, ἐ ἃ ὥ ὠφαυροῖς,οἰντὶ φ' ἃ λώμν- 
“προῖς δ, ὁ ποντελῶς δὲ ἀφανέσιν. 
οὔεφιθ: εἰς ἑτέρν ) Ἐπὶ τὶν δύσιν, 
ὡς φεὸς οὐνἐιδιωτολίω πῆς οὐνουτο-- 

λῆς. τὸ δὲ. φέρετουι . ὡς φεὸς τίν 

“πῆς πἼήσεως ἔμφασιν , Διὰ τὸ 4- 

“σλώσκ τοὺς τδέρυγοας""» ̓ ἡ συμυσίξεφέ- 

5) τεῦ ἐρανῷ. τοῦτον τὸν ὄρνιν οἱ ὥ 
λέζωσινο ὀντοῦ κὕκνον;, κρτοιξεραϑ ἐζ- 
εὐ εἰς τιμνΐω Ὁ Απόγλωνος . ὥτε μνε- 

σικὸν ὄν" οἱ δὲ - δίς Ζοῦς εἰκφροῦ εἰς 

κύκνῳ, καΐὶ τὸς πολλὸς ὡμίλησε 

ἈΒΑΎΥΟ 
Νεμέοσῃ, καί δὲ οὐἱους Λήδῳ, 
οὐκ δὲ τῆς Λήδους ; τίυ Ἑλένζυ μμέ- 
ὅϑαι Φ τὸς Διοσκόρες ὦ ὠῶ ὃ λέζεσε- 

τὸ δὲ αἠόλῷ», ἐπεὶ τοὶ δὲ αὐτῷ 
οἰνούφερῳ » τοὶ δὲ κουτηξέμο"). φέρε") 
δὲ ὁ κύκν(Θ» κρφιίὰ τὰ δεξιοὶ τῆς 

ἯΙ "ὡς δός τοὶ ἡ» δεξιοὶ τῆς 
σίερυ ς,ὃ δηλοῖ τὸ ταρσοῦ «στουροέκ 4-- 

ὃ τῇ Ἴ2 . κηφέωις δεξιῷ, ὁ ο ̓ἰεξιὰς ἢ 
χωρσὸς Ὁ κύκνε. τουτέσιν ̓  πηέρυξ, ὁ ὁ 

δὲ σκαρθμμὸς σημνοήνει ἢ᾽ πόδὸυ αἷθι- 
σγεορείν 5) ταλεονουσ' μνῷ τοῦ “)΄. 

Τὸ δὲ μεζασκα)φονία: δυ ἰϑι ̓ος ἀμφ νόμον.) 

Τα πον. τὸν δ᾽ ἄρα οἱ κεφαλῇ γερ ὑδροχόοιο 

Δεξιτερὴ τετὸυοϑ" ὁ, ὁπίοϑε 99 αἰγϑκέρδος 

Τῶλοΐ. αὐτὰρ γέ τ οϑτέρος ᾧ Ν μάλλον 

Κικλιδ)α! αἰγθχερως ̓ ἕνα τρέπετ' ἠελίοιο᾽ 

Μη χείνῳ ον! Ι μζωυὶ «ἴξαλυζοιο Ν )ειλβοσης 

Ππβαιϑέῳ πελάγᾷ κεγφιρδίος, ὅτε χεν οι. 

ΠΠρλλέω πειρίωυφας, ἐπεὶ (αχμωΐαται, εἰσιν" 

Οὐτ᾽ δῤ τοι νυζῆὸς πεφοίη υϑύῳ ἐτζοεν ἡως 
Ἔλλϑοι, "ἡ 453 3 

Τῆμος Θαῆ δε υδψεν νἀ 
μάλα πολλὰ βοωνϑίῳ, οἱ ' διὰλ ἐγφνοὶ 

ὁπότ᾽ αἰρρκερῆὶ 

Συμιφέρετ᾽ ἠέλίος, τότε “δ κρύος ὧκ Διὸς ἢ Ὁ 

ΝΙαύτη μφιλκιθωνῖε" κακώτέρν. ἀλλα ᾧ ἔμπης 
ΗΝ, πϑυτ' ογιαυτον ὑπὸ φείρῃσι λεύλαοσα, “-τν 

ἸΠορφυρᾷ ἵχελοι δὲ ᾿ολυριρίσιν αἰϑιψμσι, 

Πολλάκις ὧκ γηῶν πέλαρος αἰϑιπατΐανοντες, 
Ηρ, 
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Ἡ μεθ᾽, ἐπ᾽ αἰγαλὲς τοτραβιμένοι οἱ σὴ ̓ξ πύρίῳ 

Κλυζον), ὁ ὀλίγ) δὲ δέρε ξύλον ἀἸσὴ᾿ ἐρυκά, 

Τὸν δὲ μυετοισρκοἤ ρντοι ) Σφόδγα 
στοίλιν καρεροὶν δέδωκεν. ἑαυτῷ Φτας 
φασιν , ὡς τε ἐλϑεῖν ἐ ἐπὶ φϑσέα »"ὁ 
χέλυν, θὅ Φρνιν" ῷ Στὸ τὸ ἵππου 
“οίλιν ἐπὶ τοὺς ὑασοκείδῥους ἐχ- 

θύας, εἶτο, δσνὸ ταῖν αὶ ἐγνωσμένων ἐ Ἶ, 

)ύων κὶ τὸ ἵππου πὰ, ἀ7 δ τῇ 
ὠφῳ οἱ κεφουλῇ ̓  ἤχθω Ὁ 

ἀν τῷ ἵππου, ἡ Ὁ ἘΣ πγοχέν 

χε ὁ 
κλήδᾳ οἰπὸ τῆς πρῴξεως" ἔχων 
ἕσηκεν οἰνοχόζν Ω ῷ ἔκγυσιν πολλ ἰὼ 

ποιείττο! ὑχρδοδίες εἰκάζεται τῷ γέκ- 
ποθ τῷ Γαιρυμνήδους: τὺν Γανυμή- 

δάν δ αὐχὸν ἔφασων οἱ εἷοὶ Πιν- 
δῶρον, ἑχωτονίζργ ον ον δριοίντοι 
εὐφ᾽ ὃ τῆς κινήσεως τῶν ποϑὼν ἣ- γέϊ- 

λον πλημυμυυρένν. Ο δὲ αἤχόκερως δ. 

μοιός ἐσι τῇ αἰγί. κρτηφεράδλη δὲ, 
εἰς τι ὡὸ ' Πωνός- «εἰς τον μυῖ- 
περλήδη, ̓ δωκόώμθ. ἐξ Ὧ ἄλλων 
Θεῶν" καὶ ἢ ὅτι σωύτῥοφός ἐ ἐξ τῷ Διός. 
σὺρ εδὲ ὁτ(Θ». τὸν κόχλακῳ ον τῇ 
ϑαλόίονγ. διὸ πειροίση μον ὀρφν ἐχ- 
)0Θ. ἔχᾳ. τῷ δὲ! ἤχῳ ὁ οὐτᾷ σπονι-- 
κῷ καλέ ῳ, τὰς τιτάνος ἐσεέψας 
“ο. ὁ οὐῦ οἠγόκερώς φρρτός ἐφι Ὁ 
ὑδροχός τῇ θέσφ' διὸ κρ φρότερον 
αὐτῷ ς ἀνωτέρα. ὁ δενειόϑι, κρυσευ- 
τέρω ὴ  φδϑρτός ἐςιν, ἐπειδὴ θὲς νό- 

στὸν ἐςὶν ὅπΞ συμβαίνει τὰς χήμνερα- 

γεὺς χρογιὲς γίνεοχ. οὑτεῦλεν δὲ ἐπὶ 
τοὶ βόρεια εἰς σύ δίων ὡκ Ὁ Θ χίμυῶνος 
οὐνωτξεχί. Ινώ τρέπε ) Πολλοκις 
ὡς ἐϊπο 3 ἕξ μόνον ἕνεκον γὴ γνώσε- 

ως φαρο ὕων γρώφει ὁ Αρφτος, 

οὐ γλοὶ Δ͵ αὶ τότων ᾧ βιωφελεῖς εἰσεέ- 

4 κοήρες “τοῖς οἰν)ρώποις" Φ νοι τὸν 

Ἀέθε αν (μὲς γεάφων φησὶν, 
ν τῷ αἰγοκέρω-. 

ΟΝ δὕλιθ.. γϑεεκ ὅν» ὁζε μυὴ 

δὲ ὑδρόχοθ- ἑτῶ». δυκεῖ κε- τίω 

πουτ᾽ ἐκέϊνον τὸν καιρδν πλάύσῃς: λε- 
»γ4 δὲ τὸν τυδὲ, ὅς ἐφι κωτα ῥω κρο- 
ἕς ἑἐανεοίρλθ-": τότε ἣ σφοδρὸς ἐ ἐςιν 

ὸ χί μόν. 6 δὲ. ὑπὸ τῆς ΠΥ 
αἱξικλύζοιο,π λέων δηλαδὴ κἢ 
Ὡρλόμδρος. 9 εἰνωπεπῆαρδύῳ αν. 
ΚΣ “πλοῦν προιεέρϑυος" ὅτε -ολ- 

λὼω )είλαοσον δυναϊὸς εἶ εἴ Δἱοπερά :Σ 

στο ἢ αὶ μυιᾶς ἡμυέρουρ" μυικροὶ δ τὸ 
ἐκδυτοι ἡ ἡμνέρῳ" 5 τε ον νυν] ς 

σοι φόβον ς να ἀν ὧι τῷ 5 χηινῶ-: 

γος ἔχοντι ̓ μετ᾽ ὀλίηον ὧν ἐπέλϑος 
ἡ ἡμνέρφ ἀρ αμόπε δ οὐ ἱ νύκϊες» 
μθυκροὴ ξὴ ἐπίῤῥολοι δύ φρόνωι εἰσί. 
πο χέως Σ τί ἐ ἑαπέραν ὥξος δύκα. 

βερδεωα δὲ τί ἠῶ. διὸ τὸ δἰ 
γυκῖὸς δυτυχίαν μεγοίλζω κα ἡγητέον ὧ 

ὡς τὸ ὁ ποιητὴς 5 ἜΡε νυκ]ῶν ἐ ὥγεμίθε 

χαλεποὶ δ δυιλήμωτο νηῶν. τὸ οὖν 

τούχινώτουτουι ᾿ οἱ ἡμυέραι δηλονότι. 

στὸ δὲ. πολλοὶ βοωμδῥῳ β Ἀρρ 
ἐπικῴλου ἴῳ, ὥςτε ἐλ)εῦ σίω 
ἡμνέρῳν;, οἱ τὸν πουρόντο κίνδυ-- 
γον). μυὴ δὴ τῇ ἡνυκῖὶ πίξευε, μιφυκροὶ 
Ὁ» βρωδέως δὲ ἡ ἡμνέρω ἐπιφαήνε"). 
τὸ δὲ ναύτῃ μουλκιόωνῖε, γωρκθειυτι 

τιδναύτῃ.; ἐίλκη δὲ ἐςιν, καὶ ὧκ ἧς. 

χες  χέρῶν τῷ ποδῶν κα ἐποινοίφουσις ΠΕ. 

δὴ τ χί ετλὼ λέγονττο!. ἢ μῳλκιό- 

ὡντι εἰωθότι οὖ ψυχροῖ ςτόποις ὦ 

ὑγροῖς ̓Αἰάγφ. ζὶς δὲ μουλκιδωνῆε, 
τῷ αὐτὸς ἐχονῖε τοὺς χέρας ὥρασειν. 
Αλλὰ Ὁ ἔμυπης) Τἕτο ὡς φξὸς τὺς 

ἑτοίμους οἰν)ρώπες ΡΥ ἀβξλκοτα 

ἁαποκινδωυσύειν » Ὁ μηδὲ τὸν τοιξ- 

τον κρηοον αὐτοὶ περραρτεῖδγου. ὁ δὲ 
λόγος » οὐ ὀμνῶς Φησὶν »εἱ ΚΘ τοὶ 

σποιουῦτος κορυοί εἰσι τοῖς λέεσι κατοὺ 

 εέλαοσ ον, τοσϑἕτοι κίνδυνοι ἐ ἐπήρ- 
“ἐμὴ Ξ ἐσμός τις ουὐτοῶν ὧν χήμῶνε 
λέγ. τὸ δὲ, ἢ δὴ ποίντ᾽ ογιωυ τὸν ᾿ 

οὐντὴ 
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οἰντὶ Ὁ Φ' σείντοτχε, εὖν σειν πὶ χορῷ ϑ 

εὐιαυτ ἡ ϑιέλοιοσ οὐ Δι σπερᾶ). σεί- 

ρῆς: δὲν ναυσί. πορφύρ 3 μμελαίνε.), 

ἀὐθδι5 υὧϑΐ νηῶν. ἡ δὲ οὔθ « οὖν (ῖς 

πειρῳλίοις τόποις ζῇ. ὁμοίως ἕν 

στῆς αἰϑύρμες φησὶ τὸς θιόλε βιδνίᾳς 
εὐ τοῖς ὑγροῖς » δίκην αἰθηῶν ο» τῇ 
ϑιλάου αἰ ποιντὸς Ἀἰάφγρνζω. 
ΤΊ ολλο οκις) Ἐπὶ ποῦς χὐ κρυζομυνένους 
»πολλοίκις ναυσὶν ἤμοεθι » δος τὸ 

ΤΟΥ 
πέλαγος βλέποντες, ς αἴξισε οποῖνι. 
τὲς τὸς οὐγιολὺς, σὺ χό οἱ λι- 
μϑένος τυχῶν. Οἱ δ᾽ ετι πύρσῶ: κλύ- 
ζον )Ηγδν πόῤῥω εἰσὶν οἱ αὐ γε, ω- 
λοί, ὀλίηον δὲ ΡΥ ξύλον » οὐντῇ τ 
ὀλίγον ξύλον κὶ δὕτελες διείργ4 τὸν 
θεένοτον, ἢ ἤηϑιν ἡ ναῦς. ᾧ Ἡσίοδες, 
Χρή κζουτα δὲ ψυχη πέλετοι δηλοῖσι 
βροτοῖσι" "Ὁ Καλλίκῳχος » Αλὰ ἐ- 
μὸς ἐὼν κύμρυσιν αὐϑθήης ἐσῳκίσαΐ. 

χα δι δι λὐ Ὁχὶ προτέρῳ Τὰ ϑειλαοσῃ πολλὰ πε- 
Τύξοι ὃ στ Ὁ ἤἥος, χα! κα) ρύτορφι τοξὰ {πορών, 
Ἐροοίτοὶ κασαγϑιο, πιετιοισῶς ἐχέτί νυκίϊί 
Σ μα δὲ τοὶ κείνης ὡρης χα) ; μζωυὸς ἐκείνω, 

Σ κορπτίος δυπτεδλων Εἴη πυμάτης Ἐχὶ νυκ]ός. 

Ητοι γὼ μέγαι τόξον ανέλκεται ἐΐγυϑι χέγῥου 

Τιζῶτις, ὀλίγοι ἢ αἰδοίτερος ἱςαζαι αὐτῷ 

Σκορπίος. ἀγτέλλων" ὁ ὴ ἀνέρα.) αὐ ίικα μα λλοι, 

Ὑλμος καὶ κεφαλὴ κυγοσου δὸς αἱ αἀκρ (ϑιγυκ]ὸς 

Ὑψι μάλα. ἵζ9.,α4. ὁἢ, δύ) ἡἠώθι στρ 9 
Αθοῤορώει θλων, κηφόυς σὺ Ὡἰπὸ χάος ἐπ ἰξιω, 

Ἐς; δὲ τίς τ ϑϑτέρω βεβλυυϑῥος ἀδλος ἀτος 

Δυτς ὐτερ τοζϑ. ὁ δὲ οἱ φὈφιπτετ]α.}) ὀργις 
Ι 

Δωυτερον βορέω, 

Καὶ ο᾽᾽ ὧν ἐπὶ φξοτέρῳ ) Κατοὶ 
πϑινοῦ, τῷ 5 μυάυί. «εότερ» δὲ μἰ 
φ οἰηγοκέρωτος ὁ χ: οὐχοῦς ἐσι δεκέμ- 
βριΘ.. » ὅσεον τῷ ἡ πυξότῃ ὁ ὁ ἥλιο. 

6 ὁ δὲ γξς; 3 κα ον τῷ φεοτέρῳ μυἀνὶ 

ποῦ πυβὶ, 39 τ» τ ἰωνεαρλδ' λίγα 

δὲ αὐ τὸν δυκέμυβριον μάζα. ὁ ὅτος 

γοΐρ ἔτιν ὁ σοῦ Ὁ ἰωνδουρής" πολλοὶ 

ποιλῶν κρτοὶ ϑοίλώοσενψ, φεὸς τῶ 
ἑασέραιν ὁρμνίζε" μφυκροιὴ γοίρ, εἰσι 
ὅτε αἱ νύκτες, 8 οὔ ἕσιν εὐχερὲς τὸ 

Δ ᾳπεροιεβῶχ., Σϑμκω) Ἐπειδὴ ον 
τῷ ποξότῃ ὧν ὁ Σἡλιίῶ», ςὅκ ἐᾷ ἀὐυ-- 

τὸν φαήνεθι, ἐξ ἄγλων πεκμνηράων ϑ 
μυἱουὸς » σοὶ διδῶσι κατάληψον. ὅ 

δὲ γὅς ̓  σερμυήρμέν στί ἔφῳ τὸ κωρᾶ 

ῷ 



ΦΑΙΜΌΜΝΕΝ.Ἂ 
δ μιζωυὸς ἐκείν, ὁ σκο πίζθ- οἰνα- 

πέλλων ἐπὶ τῆς ἐδ αἴτης νυ κ]ὸς ,ἤγοειν 
ἐπὶ ὄρ)ρε" αἷδὲ ἡ) ἑνδεκούτξω κα δὼ- 
δευκοίτζυ ὡροιν ὁ σκορπίΘ» αἰνωτέλ-- 

λφαύτὸς γοὶρ ὁ τοξότης ισὸ Ὁ ἁλίου 

τότε κρυτέχετο. ὁ γοὶρ σκορπί(θ- μιε- 
κρῆὴν τοῦθ τῆς τ ἡλίς ὠνωτολῆς 
θεωρεζττο!, ἐπὶ τῆς ὠἐνωλῆς τοῦ ὁ- 
οέζοντΘ-. πύτε γοὶρ συμθαήνει 6 

κένξον ζὁ σκορπίε οἰνοωτέλλον γεω- 
ρϑόθαι, Ὁ τω ξ΄ ὀξέρυ κορωνίδοο 
στευοΐ τ εσων τεῦ κέντοω" μυέκρθν ο, 
ξιμυξθοδεν Ὁ τοξότε βέλΘ» κῳτε- 
σήφκνξοι δίχα πόξε" «λησίον δὲ οὐ- 
τοῦ ϑεωρέζτοο! ὄρνις βορειοτέρων ἔχων 
χίω θέσιν. Ὡρήίων γεπειδὴ συμιθαή- 
γε, ατάυικοιδίοα χήμνῶν» ὄντ». 
συφτέσφς νεφελώδᾳς γίνεσαι » χϑὰ δ᾽ 
σκορπίον μὴ εἴν! ἐμφωνῆ» πειρφ'-- 

πῷ Κὶ ἐξ ἄλλων φωνεροὶν ποιῆστοῃ 
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σἕὼὼ 9 ὁξζότε κριτοῦ λη 45» χρή φησιν 

ὅπι ὁ ὠρίων ποτζυνεκφιῦτοες οἰγρόως 

ποὺς κρυτουδύετοι, φπξὺ τῆς ὑμυέροις. 
ὀλίηον δ χοῦδθ τῆς ἡμνέρας δύεται, 

ὦ ὥραν τῆς νυχ]ός. ἕφι δὲ 

ὠρήων λαωμυφυδόϊριζς οἰφήρ νότι(Θ». Ὁ 
ὁ κηφοῦς, φησὶν » δπὸ χήρὸς ἐπ᾽ 
ἐζυυῦ: ποὶ γ0 λοιποὶ μέρη αὐτᾷ, ὦ- 

δυΐῳ- «Ὡλείω δὲ ἐξεπίτηδες ἴφι" ση- 
νέα “οὐ χρόνε τίθετοοι , ὥςτε κἂν εἰ 

μϑὴ σπείντου τις δυυΐοτο,, οὐλλ᾿ οὐ ἑνὲ 
ἐξ αὐτῶν πισεύσους σώζεθχ. Τῆμος 
δὲ ) γον ὅτε ὁ ἡ κεφαλὴ τῆς κυ- 
νοσούρα εἰς ὕψΘ- ἀνατέλλει: ἡ 

κεφολὴ τῆς κυνοσούρμδι- ἐπὲ 
χίω ἰζξυν ὃ μυεγεέλης ἀρκ]ε οὖ τεῦ 
εὠνωπρέχην ἔχραθωΝ πὸ δὲ αὐός, 

εἰντὶ τῇ μόν», ὡς τὸ, Τυδείδης οἱ; 
αὐτός τ ἐὼν προ μοίχοισιν ἐμυίχιθη. 

-οαδολω δὲ οἱ ἄνλος αἡ της» 

Οὐ τόουος μεγέθφχαλεπὸς γένϑυ ἐΐ αὐλὸς ἐλϑεῖν, 
ἸΝυκ)ὸς αἰσὐρχομδώης᾽ χα μιν κϑιλέοισω αἰγζον. 

Σχεδόθεν) Πιἀροόκειτωι δὲ αὐτῶ ὁρ- 
γις ἕτερ», οὐκ ῥ᾽ στούεγζυς τι μυεγέϑ εἰ 
λειπόμϑμ(θ» ἐκείν" χάμνερλώτοτί(» 
δὲ γινόμϑυ(Θ. πῳτοὶ τίω ἐώων αὐτῇ 
οἰνουτολέώ-" ᾿πρυλέϊτοι δὲ αἰητός. 

“Ζυξϑείπων ρευῦ «ἰδὴ τ τοξότου, φη- 

σὶν., ἔφι δὲ ΚΘῊ ἕχερί(θ- ὀϊὸς «θὰ τίν) 
υτὸ τῷ ποξόζφυ οφοεξολίω ἡτοι ((9ύ-- 

σιμέν.. πὸ «αἰδὸ τῇ οὐδοκεηδῥε ξ, 

δὲ ὀϊξξ κρὴ Ὁ ἀετῷ, οὔκ διτό 
πινίῷ» δὲδιώσκει φσϑθεγνωσ᾽μυένε , κφι- 

᾿ “ , ν δ 
σοὶ τοῦδε μόνε τάν σουνήϑφων ποὺ- 
οφλείψας. Χαλεπὸς γέῤϑμ ) Τὴν 
ἐῴαν δὲ ἀγωτολίρ ποιόμϑυ. ὁ ἐη- 

Ἑ 

τὸς, μέγαν χήμνῶνω σεωνοΐγά, '' ἡλίᾳ 
ὀγίος τότε «ἰδὲ τοὶ μνέσου Οἱ τοζότε, 
εἰ » ἂχ τὰ 
ὅτε λοιπὸν οἰνουτέγλοντος ἡ λίπ στ 

͵ Ν ἘΡῊΝ ᾽ ΄ ᾿ 
τῷ τυξότῃ, "ἢ αὐτὸς ὠνωτέγλφ σὺ 

αὐτοῖς. ὁ δὲ λόηος ̓ χαλεπὸς δος ὦ 
Ν ᾽ “ , , 

δεινὸς ὠναωτείλας » περλξσης νυκ]ός" 

ἕως Ῥ ἀνατέλλει σον τῷ τοξότῃ ον 
σι χροὺχ, μυἱωὶ, ἤγθτν τῷ κειν-- 

φέῳ., χημνῶνός ἐφι σημεῖον" διὸ εἶπε, 
“οἷς τλέεσι χωλεπὸς, Δ τὸ τύτε 

, ὰ - 4. δΔ᾽.8 
κρύθ.». ὃν πφυλόσιν οὐηΐον ἐτυμθλο- 

ἐπ ὯΔ Στ ι 
ηθύυτες , “ποίρῳ τὸς οἰήζς » Ὁ πεὲ χέ- 

μυερανοὶ πνδύ μουτοι, ὦ δηλοῖ χάμνε- 
φὐνὸς ὠνουτείλοις. 

Δελφὶς 
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Μεοσηγὺς 

Δελφὶς δι᾽ οὐ μοόλω πολλὸς ) Πο- 
λιν πὸν δελφῖνω » δ'τὸ τῷ ἐγνωσμυέ- 
να θηδούσοει οἠγθκέρωτί 5" καὶ γοὲρ 
σφόδρα. φησὶν; ἐκλωμυάσθος. ἐπι- 
φέρει οὐ » μνεοσ ὁδεν ἠερθεῖς » ὅτι πο 

μέσον αὐτῷ σῴφόδρω σκοτεινόν ἔφιν. 

ἐπικρφτωφέρεττι οἷν τῷ αἰγοκέ- 
ρώΐ ὁ δελφὶς 3 οὐγοίφερίθ» ὦ πολλαὶ, 
σέοσ ρος ἔχων οὐἰξέροις ἐπισήμους ὦν 

τῷ ποιρφ»λήλῳ κεήϑῥους. φησὶν 

οὖν, τοὶ δὲ οἱ «ἰὴ πέοσ ρον κέϊτοο 
λίώεω. ἔοικε δὲ ῥομυξοειδὲς ἐχήν 

ὁ αὔκκα. ποιητικῶς δὲ εἰπε τὺς ἀσέ- 
ράς γλίώεω' Ὑ λάώη γκοίρ ἐφιν, ἡ οὖ πῷ 

ὀφϑοιλμνῷ κόρη. κατηφέρλςοι δὲ εἰς 
πρίω [υ Ποσειδῶν(θ." ἐρρυδϑέντος ΝᾺ 

αὐτῷ τὴς Αμυφετρήτης » σεουήργησε 
τῷ γώμνῳ. Ἐρμνιππος δ φησιν: ὅτι 
ἐπὶ Απόλλων» τιμνὴ ἡ γήσουτο Κρη- 
σὶν εἰς Δελφύς: ἔνιοι δὲ, ἣ- κθμυισοιν-- 

σοῦ Αράωναω ἣ- κιϑειρωδὸν εἰς γάξ. 
. μυΐχρι δὲ Φύτου πὸ «εἷδὶ ξξ βορέων 
οἰ φέρων" μέτεισι δὲ οντεῦϑεν ἐποὶ τοὲ 

νότιῳ. Καὶ ἵζὼ ἕὰ οὖν) Ἑτ͵αλήρωσε 
“ποίντοι τοὶ οὖν πειὸ βορείῳ μέχρι ἢ τα 
ἰοκού κύκλε » Τὴ οὐτοὶ τοὶ δῶ θεηου 

ἌΣ χΟΝ ! “ 

Λοξὸος ἃ ζῴορϑιο τοβιη 

Ὠρίων" μη κεῖνον ὅζις χᾳπαρη Ἐκ γυκτὶ 

Υϑοῦ πιστηῶζᾳ πἴδῴχεται, λα πεποίϑοι, 

ΑΙ ΦΆΤΟ 

Δελφὶς δὴ, 4 μάλᾷ πολλὶς Ἐχππξέχᾳ αἰ ϑκερηϊ, 

ἸΜεοσύϑεν ἡε6 44 τὰ δὲ οἱ αἷξὶ τέοσαρα 1.) 

Γλέίωεα, πε βολαδῴω δύο, πὰρ δὺο πνυωϊηαΐᾳ. 
Ὶ ι κΚλὶ Ὡς Ἰ κι ὑπο ἢ 7 

Καὶ τα ἐκ σἴχυ δορέω 5. ἀλήσιος ἡελίοιο 

κέχυ) Ὁ δὲ 
Πολλὰ μεταξὺ γϑηδιο νὰ δ ίοιο χελθύϑου, 

ἠδὲ Ἰαλεγ ἄχα 

ζώδ [α.. γα] φησι, τοῦτοι ποίνίι τὲ 
φεθείρημϑῥο, μυεταξύ ἐςι δ βορείς ὃ 
τῆς τῷ ἡλίκ πορείας" ἵνω λέγῃ μυξσον 
βορείς κὶ Φ'᾿ ζω  φκοὶ κύκλε. αλή- 
σι» δὲ. ὅτι αὶ ὁ γλιθ» ἐς  σλω- 
γήτων ἐς" τοὶ μϑύτοι φανόγϑροω .. δ 
“λοωνῇ. Ἠελίοιο κελόύ)ου) Ἡλίξ 

͵ οἷ. - Υ , 

κελόύϑός ἐσιν, ἡὶ διοὺ μέσ εὶ ἢ ἐξ΄,.ζω. 
δίων ὃ ἐναντίως τεῦ σοιντὶ κινήσεως. 
ἁλᾶωυ δὲ αὐτίω εἶπεν, σόν οἰπφκό 

σῶς" οὐἰνώ μίόυλος γοίρ ἐξι Ὃ βραδέιω. 
»Ἐὐ ᾿ πω 

ἰηγόμϑμος δ᾽ ὁ ἅλι Ὁ. υὑσὸ ἃ 9 ἐρῳ- 
γοῦ «ἰρδιφορᾷς, εἰς «οὐπίσω κουτοὶ 
μνυπρθν υὕσονος εἰ , γκῦα τουύτζωυν αὐτῇ 
ἰδίων κίνησιν λεγϑυσιν ἄνισον , ον ἰσήη- 

μμεράαις κ᾿ Δ᾽ φ.σή κοῦσι χρόνε )εώρε- 
“ζω. Νέυοϑ᾽ τέγλεσοοι ) Τ οὐ νότιοῦ 

Ὃ κρύο κέινττο! » ὡς φυϑὸς τὸ κι λέ μκϑ0 
Ἄραρ Ὁ ε ᾽} ΔΛ 

τε κοσμνδ» ὡςοῇ φόνω τοῦ βόρφα τ 
Ὁ ΚΞ ε ἊΝ Ἅ ΦΎ} 

Δ᾽] καὶ τὸ ἔξωρκκῶ. ὁ δὲ νᾶς » τοὶ ὁ ἐλ- 
λου οὔφρω κρύτω τέλλεται » τ ἔσει μυε- 
ἀξὺ Φ τενότου κτἡ Ὁ ζωδια δ κύχ 9 ,“"Ὑ.- 

λιν ὥγλα ὦ ΑΝ ὕὅποις κεχυΐ). 
᾿ π᾿ δον Ὁ Δα ΄ 

τοὶ δε΄, υαστὺ τοῦτοι λέγε) Φέρεδσαι 
ινετοιξὺ νότου τὸ τῆς τῇ ψλίε κελόύ- 
ϑου. 

ς ' »« 
αὑπσοχέκλ .) αὐτὸς 

Οὐρανὸν 
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Οὐφφινον Εἰσλνιδὼν ὡροφερέξερρ, ϑηΐσαοϑα. 

Λοξὸς μϑρ ) Περὲ. τῷ ἀφάων(θ» γαῖ 
λέγη' στεΐντοι Ὁ τοὶ οὖ τῷ βορείῳ 
ποὶ ἐξ ἐ ἐκ νων διδοίξας ι ΄. ζῶ: ὅν» 
ἔρχεται ἐπὶ τοὶ νόπο" ὸ σποίντων 

χὰν οὐ αὐτῷ 2. δεδουσκοι λίων “οιού- 

μδἔυῶ»., ἀϑλνσ δ ἐπισημφτοώτου “ 
λωμυφαφθτοίηρυ ὑπὲρ ποίντοι πεὲ νό- 

τιο ἤρξω, » "ἢ τι καὶ τῆς Ομνηρβκῆς 

χρήσεως ἔτυ ν" ον βρῳχέϊ ὁ 

ποιητὴς Στὸ ζωδίων ἐ ἐπισήμνων, 

νείτε νότιον κὸ Ὁ δ εἰ ἐδήλωσε, ὁ 

ὅτι ὡςισδ ϑεωῖ, ἐςὶν δὐπὸ τῆς ὁ- 
ψέως χὰ ἀρκῖς μέχεις ὠράωνῷ», 
οἰφρονομνικῶς εἰποὺν, Ητ᾽ αὐτῷ 

φρέφεται και ῥ ὠρίωνα, δεκεύει. εἰ- 
κότως οὖν οὖ ὁ ῖς βο; εέοις ἐκείνης 

“ϑῶτον ἡ ποιησοίμδρζ. γῶν 

οὖν οἷς γοῇοις Φ οὐντικ φιὧρ ε μνημθ- 
γόύει, ἐπεὶ πίω “ἰὰ τῶν πόλων 

«ἰξιφέρειοιν πέμννων φωρῷται. οὐ 

οὐμυφοτέρφις δὲ κείρδμ(Θ. οἷς ἧμνι- 
σφαιοήοις., ἐπέχέ μθερῶν χουτοὲ 
μῆκθ.- ἐς κορτοὶ δὲ λεύτ» λ΄. 
μέμφοιτο δ᾽ ὧν τις Αρφτῳ; ὡς μων 
οἰκραθῶς φῇδοσέχοντι τῇ ὠρήέων» 

“έσφ' ὁ Ἄὰ υσὸ ϑυχοτόμνημζο 6 
ποιόρε, ἐφὶν, ΓΩΥ ἔτι τοιύρᾳ οὖνοῦ- 

λικάτερός ἐ ἐςιν. «οἷρ᾽ οὖν ἐν πῶσ: τίωὶ 
οἰκράξειαν οὐδηξείμϑμος, χρτοὶ τϑ το 

γον ἐσφάλη; ἢ ὥς. οὐλδλοὶ λέ- 

μόν ὅτι γὺν φμὼὼ λα: τῶ “΄ἴξα- 

χαφίο καὶ Ὁ αμνοεμετφημῆμον ὡ»- 
οἰδ»». ὑφ᾽ ὃ τιμὴ κοί ἔσιν ὁ ὠρήων' ὁ 
Κ πεῖς ζωδιωκὸς κύκλΘ» δδδενο 

“πρυεῖς ἀάρξ. αἷς διείργεται ἑ τ 
σου ξχφιφον ζώδι ον" τομυ οὖν λέγ, 

τὸ Αἰοχρείζον ἢ ἕχριφον μέρ. τοῖν 
ζωδίων. υσὸ φιδτον τινη κοῦ ἐξιν 
ὁ Ὡρήων. τῶν δὲ ΗἩσίοδός φησι, 

Βρύγλης τῆς ΜΌσΘῸΣ ἊΜ ) Ποσειδῶν» 
εἶναί" δωρεαὶ δ ἡ ἔχάν Ὁ" ἡ τῷ ποι- 
σεὺς ἐπὶ τῶν κυ κούτων πορσύεδγοι. 
ἐλδῶν δὲὲἐ ἐς Χίον. Μέρπην τῶ Οὐνο- 

πίωνος βιοίσεοδκζ οἰνωθέντο" τὸ δὲ 
Οὐνοπίωνω ολεπαίνοντοι » οκτυ- 
φΦλώστοοι αὐτόν " ἐλθόντα δὲ εἰς Λῆμ- 
γον οἰλιχεύοντο τῷ Ἡφαίςω συμυμαί-- 
ξα!. ὃς αὖζν ἐ ΝΣ ᾿ δίδωσιν αὐτῷ 

ποδυηγέτάν Κυϑθωλίογα. ὃν λῳδαὶν 
ἐπὶ των ὥμνων ἔφερε τοὺς ὁδὼς αὐὖ- 

τῷ σημναινονίζω. ἐλθὼν δὲ εἰς ἀναζ- 
λως, ς ἡλίῳ συμηυίζας, ὑμκώδηη Ὁ 

ἕτως ἐπι μ Οὐνοπίωνα ἤλθε, τιμνώ-. 
ράσουοχς, ἐρέλλων. ὁ δὲ μῳθὼν, υὐσὺ 
γζῶῷ ἐκρύξη. επελπίσοις δὲ αὐτὸν 

διρεν . εἰς Κρήτδω ἦλθε, ὁ τῇ ἀρ- 
“έμοιδὶ σύνθηρος ὧῤ. ἐπιχέρήσους οὖν 
Φ τοιύτζω βιὦσοιχ, , υατὸ σκορτείε 
τοληγε ἰς ,, ἐτελσύτησεν. Οὐρωνὸν 
εἰσοινε δὲν ) Ο ἀναβλέψας, φησὶν, 
οὖν κοιϑρερε. Θπονσελώώῳ γυκῖὲ εἰς ἢ- 
ὅρων »» σὴν οὖν δῦροι ἄλλο λωυμνφυξός-- 

Ζερον Ωράωνθ- ὦφρον. ἡ ΠῚ τὸ εἶπεν, 

ἐπειδὴ μνεσουροινοῦντίΘ. ὠρίωνος», 
τὸ λωμυφυξότοτο τῶν ἄφρων κασὲρ 

)ν Ἔοις » τοῦ ρ(Θ», ἡ κοῖς ̓ δίδυ- 

μῖ9ε. κοιοσπτέπειο" Ὁ οὗ πε- 
“ἥηώτω, μυεσουρουνοῦντο σημνοήνᾳ. τὸ 
δὲ παιρέργε φεϑτόν ἐσιν, ὅφίις αὔ]ὸν 
ποιρέρχε")» » μὴ νομίσῃ ἄγλα αὐτῷ 
κρεύτω οὐσοιθν) !. τὸ δὲ υυκέκλι- ' 
τοῦ» οὖν τὶ ἱ τ; ΠΩ ἐξωρθωρδθ. ἐξὶν; 
οὐγλλὼ αὐμῳ ἀφ κυνηγετυκὸν ᾽ μ᾿ 
ὡςαβ᾽ ἐπιασ εύ κυνηγετϊν' ὡς 
στευτθεχῆν τῇ σοφία ΡΎΘΗΣ- 

ἡψαψεδα δ τὴν κρ τ, ὡροὶ ῥό- 
΄ποῦλον Φέρεσοιν ἐπιδλέπει » 

τῷ γού κοιῶς ἈΦ Ν οὐδηκνύμϑρος, 

Ἴοῖος 
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Τοῖος ἢ φρουρθς αἰφρομένῳ κἰπ'ὁνώτω 
ᾧαμε:) αἰμφοτέρϑισι κύων κα’ ὁ ποοσὶ βεξηκώ;, 

Ποικίλος, δον εἰ σιϑρζᾳ πεφασχένος, δυλαὶ κατ᾽ 

Γασερᾳ χυάνγεος αὐξετώλε). ἡ δυοὶ ἀκχρὴ [αὐτί 

ΓΟ βέζλν,) δῴη γένς, ὃς ῥα μίλια, 

Οξα σφοιαφ χϑ! μὺ χαλέυσ᾽ ἀνθρώποι 

Σ εἰρλον᾽ σέκ ἔτι κεῖνον ἀμ ἡγίῳ ἀνοζᾳ : 
Φυΐλλια) ἡ ψάδυδ), ἐαλβία Φυλδιὀβεί' 

Ρῴα ὃ δξχυ ἔκρινε “19. φίλας ἐξυς αἴξας. 
Φ 41: 

Κα μ Ξ ἐρρώσεν᾽ δ δὲ, Φλόον ὠλεσε πανζῳ. 

Κείνου ἢ κατιώτος αἰκουό θυ οἱ δὲ οἱ ἄλλοι 

Σὴμ ἐμένα μελέεοσιν ἐλαφροτέρϑι κὐξάκάντοι: 

Φαΐνεται ) Κάτω τῷ 5 ὠράωνί»" νο- 
πιώτερός ἐςιν ὁ κύων, ὁ ὁ σείεκ. χου-- 

λέμυεν(θ.,ὃν Ὡρίωνθ» κύνω λέηουσε 
κῳτ᾽ ἐπίκλησιν, ὡς φησιν Ομνηρί», 
Οὐ τε κυν ᾿Ωρφέωνος ἐπίκλησιν χρυλέ- 

ὅσ. τὸ δὲ φρερᾷς ὅτι πυγηγῷ Ὁ ὀνίς Ω- 

Εἴωνι, συνηκθλούς)ᾳ ὁ ὃ κύων, τῷ ἦν 

αὐ φύλαξ. τὸ δὲιποοσὶν οὐμυφοτέ- 
Θφισεν, ἤτοι «οἷς ὀπιοϑίοις" ἐπ᾿ αὐτῶν 

βεξηκώς ἐ ξφιν» ̓  οὐμνφοτέρφισι ῖς 
ἐμναυθροϑδίοις ἴα "ἢ ἀκφῦλλον' τὰ “"κὲρ 
σῴφυρῳ αὐτῷ ποδῶν ἣ' ὁπιοθέων, 

ἐφ᾽ ὧν ὦ βίδηκο, οοἐφωνῆ ἡμῦ "ἡ ὁ 
“ποίνυ σύσύνοπῇ ὦ εἰσι" Δ] αὶ τξηρ αἶμυ- 
Φοτέρφις λέγᾳ» Οἷς ἐμυφυξθοϑίοις 

δ δίδωσι πϑόδηλον μόδον τὴν κρυ- 

τοληψον. γοείόγω Φίνων τὸ βεξη- ὃ 
πὼς, οἷον ὁρμιῶν δ ἡ οὐνουπέλλων Ω;ς 
ἐμυφεθοϑίοις ποσί' μὰ τὶ τῇ τῆς κεφα- 

λῆς) οἱ “πό ξ ὐνωτέγλεσιν οἱ τις 

φοξόζτοι" οἱ δὲ ἃ λοι τὸ λοιπὸν αὐὖϑ 

λποτοληρᾶντες σώ κφ ξέρες, ἐλώ- 

» 

φροὶ οἰνεπουχϑεῖς εἰσιν ἡμυῖν. Ποι-: 
κίλίΘ», νὰ ἃ στοίντο πεφασ. ἕνος} 
Τὸ ποικίλ» Ε φρόκειτοο » ὁτιπηί- 
κιλίων φέρων ἐφίν ἰδεῖν: ἔ ᾿εχή δ ἢ ὡ- 
μυυδρὺς! Ω λωμνπξὸς οἰρέρας Ὡτφλ- 
λήλες" ὕτω σοικιλίου λέγετοι" τὸ 

δὲ πωρῳ)λήλους ᾽ ἔπορϑὰ » ὅτι ἕ : δεῖ 

εἴν! μόνες λαμναθὶ υς; οὔτε τὸ ἀνοί-- 

σπελιν ; οἰγλοὺ ᾿ κράώσιν ἕνα ἠζνα. 

ἔσιν οὐ ὁ κύων πεποικελρθρίθ». ἐξ 

ὧν Ὁ αὐτὸς ἐπιφέρει, ΓΝ ὅ σιρένσος 
πεφωσμυένί(Θ»" ἃ ᾽ ο οκ μόνων σω- 
κενδυ.: λώμυχσξρον οἰφέρων » οὐ, 
ἔχων τὸ τινος ,οὐμυυδρούς: εἰκότως ἐν 
σοι ἰλθ.ὲ ἐσίν' 1) ) ποικίλν, δὴ: 
ἐπ᾿ ἰκρως αὐτῷ τῆς γ)ώήνΘ. ἀρέρᾳ, 

ὃς ἰδίᾳ σείοκ(» κουλεῖττοι, πο ὅσον 

σέσηρεν αὐτϑ πὸ φῶς, "ἀν ἐσιὶπορ- 
φυράζον οὑκ τῷ πρλμθὰ τῆς λώμι-- 

πηδύνίο». χρυτοὲ τοῦ οὐν ποικίλος, 

κριζὶ τες οἱσερο κφρ ιουρυροὺς, ὥς αξ 
σπορφυριζέσους' ΡῚ ἊΣ οἱ τὴν ῬΡα 



ΦΑΙΝΟ 
δ στέλοιτες οἰφέρες σφόδρα λωμ»- 
πξϑί. ὕςτις ὅτος ὁ ἀφὴρ ὁ "κεί- 
ι85Θ- αὐτῷ τῇ γψύυϊ, ὀξέω ( σφό- 
δοα φιλξόντως τὸ φῶς δΣ-αοπέμυπει. 
σφρφκοίᾳ οὖν, αἰντὶ Φ᾽΄ τὸ φῶς ἀφίησι 
σεσηρήτως. ὁ γ) οὖ ἑαυτῷ πεπυκνω- 
ειϑύζω ἐχᾳ ὁ ἐφὴρ τίν λωμπηδόνα, 
εἰ »λοὶ διοιχοίσγεεισὰν , Ὁ ὡς οὖ ποιλ- 

μυῷ ὅσῳν. Οὐκ ἔτι ) Σιυνανατέλ- 
λά τῷ ἡλίῳ ὁ σείολίΘ-, ὅσε γίνεῖ εἰς 
δ᾽ ϑερανὸν τοπικὸν οὖ τι κῳρκίνῳ, 
«ἰρὶ δ. ἐπιφὶ μνάϑω, ὃς ἐφι κρφυτοὲ ῥω- 
εἰφίες ἰάλι(Θ»,, ὅτε ὃ φέρει πυρετὸν 
διλοῖσει βροτοῖσι. τίωικαῦτοω, δὲ 
σφοδροι γινομυένε; ὍὯ.“ κρφύμφτος, 
σείντες οἱ ψεοόσφοροι κφρποὶ πέπει- 
ροι γίνον) (8 δὲ, σόκ ἔτι ἐκεῖνον ἢ. σεί- 

ΤΠοουῖν δ'ωρίωιος αὐ ἀμφοτέροισι 

ΜΕΝ ᾿ Α' 4Σ 
λον, ἑγαζυισμός ἐςιν, οἱντὶ ἵ'᾽, ἐκέ-. 
τι ἐκείνε: οὐνιόντυος ὥκῳ ἡλίῳ, Ψεύ- 
δὲν αἱ ρεραι » ἐνωλδέα φυλλιόω- 
σοί 5 οὐνωυξὴ εέγλιδσοο!. οὐγλοὶ, τοὶ ἐδ 
ἐαγυροὺ» δι νέχοντοι φδὸς τὸ χοῦ μ(ῳ», 
τῶν κφργτῶν πέπειρου στο ἡ» ᾷ δὲ ἐξα- 

δδ)ενήσωνῳ διωφϑείρᾳ. οκούομδ δὲ, 
εὐντὶ Ὁ οὐδ νόμνεϑοι" οἰνωτέλλονηος 
γὲρ αὐτὲ οἰντειλουμυδ ωνόμυνεϑες . ἢ 
τε τοοπὴν σοιένττι ὦ δύσιν » πολιν 

γινώσκομϑρ. ἐπειδὴ ὺ ὅτ. ὁ οὐφηρ 

ἐφὶν οὖν ποιντὶ πε κυνι ἐπισημότοςος, 
Φησὶν ὅτι ἡ ἀνωτολῆς κῃ δύσεως 
αὐτξ αὐ δ) ανόμνεϑεε" οἱ δὲ λοι οἱ 

λοιπὸν αὐτῷ δ'πτοτσληροῦντες σῶ μ(95 
εἰσέρες, ἐλωφρφὲ τὴ οἰνεπτουχθεϊς εἰ- 
σν ἡμῖν. 

ὃ 
! . 

λαγώς, 
ΤΙ ἀμ] ᾿ ! ϑσην τ ως 3 ϑνΘἢ 
Εκμιμονὲς ἡματα πάντα διωχετω. αὐΐαᾷρ ΟὙ αἡει 

Ϊ 9 ! ᾿ ! 3 1 

Σείριος ἐζοπιϑον Φέρε.) μέτιο τ! ἐοικώς, 
ἀιλν ἃ ͵ ἢ ΠΥΡῚ {ν 

Καὶ οἱ ἐπωυτελλά, χα μμὶν χα τιοντα ἢ διωκΊ. “δικοὺᾳ 
Γ 

Λαγωὸς Εὐ ὁ φοφοσηκόντως Ἐχου- 
στο ἡ τῶν ἀφρων θέσις" τεῦ γοὶρ κυ- 
νηγῶ εἰκότως ὁ κύων Φρφυρϑς ΘΙ 
ὁ λαγωὸς πύδεις τῷ κυνήηθί. 

.- τ φῶς λα ᾿ ἿΣ 
στὸ οὖν τὸς ποσὶ, φησὶ, Ὁ ὡ- 

Ω τ᾿ ΤῸ Ἢ ε Η 

εἴων. ν»,λωγοὸς ὡσοιν εὶ διωκόρϑρ- 
ὰ ἣν τὰ τὰ Ὡἱ “ 

Φ ὑαῦτδ κυνὸς, ἃ σσδοωνὠτέλλον- 
στὸ το  δδίλλήλως τοὶ φρο. πούτηςε- 

γι ῦ ζ, Ἂ Ν ε»» 
εἄδλαι δὲ αὐτὸν λέηθυσιν υῷ Ἐρ- 

Ρ ι ἢ Ἐροὴ Ὁ 2. μ9. » Ἅ1αὶ τίω ποιχυτή το χὰ τυ) πο- 
λυγονίαν" μόνῳ ἡ τούτῳ ἐδύθη κύ- 
εἰν “τλείονο; ὧν τοὶ (2 τέξει, τοὶ δὲ 

3) ᾽ ,“Ἵ ) Ν᾽; 9) 

Ξ ἡ ἈΝ, τ Ἢ χα ον τῇ κοιλίᾳ. Εμυμυενες ἡκ(οῦτοι 

πα ν ὉΠ ἡ νά νὰ 
« δ᾽ ᾿ Α "»“" ΄ 

αὐ μ(9. Φ φπῶθς τὸ διζνεκες τῆς φυ- 

σεως τῷ κόσμε ἢ τω εἰσαεὶ Ὁ ἐ- 
οανο ἦα μονἀὺ Χιποβλέπων, φησὶν, 
ὁ λαγωὸς οδιοω λείπηως διώκετου. τὸ 

δὲ ἐμυινενὲς » διμεκῶς . σημνεήνει δὰ 
τὸ αἰώνιον τῷ κόσμου κὸη ὠφϑαρ- 
τον, Καί μριν κρτιόντος θιώκε: ) 

Ὡς γοὲρ κουτοεφερόψϑμ(Θ» εἰς τὸν 
λωγωόν ἐφιν ὁ κύων. 

Η ὃ). κυνὸς μεγάλοιο χα τ᾽ θρίω ἕλκε) αἰργὼ 

Πρυμνόλεν᾽ αὶ γδ τῇ γε ΧῸ γρέος Εἰσὶ κελθυϑοι» 
Αλλ᾽ ὑπιϑοὶ φέρε) τετξα μι μκενν, οἷα αὐτο 

ΝΝηες 
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Νῇες, ὅσϑμ δὴ γαῦται ̓ Ἐαιιγένψωσι κορωνίου, “ 
Ορμὼον ἐσερχόμϑιοι τίω δ᾽ αὐτίκα, σᾶς αγακοπίᾳ 
Ν α, » παλιβροῦτη ὃ ̓καϑευπήοται ἡ ἡείφριο. 
Ως ἡγ)6 φρυ μννῦεν ἐπρρνὶς ἕλκεται αἴργω, 
Καὶ ἃ ἃ « ἠξ ΔῊ χὰ ἢ οὐάφερος οἷα, παρ αυΐζον 
Ἰς ον Ὀὐτὸ καρ όρης φέρεται, Ω δὲ πᾶσα φαφη᾽ 
Καὶ οἱ πηδάλιον κεχαλασμένον ἐφγγειζῆαι 
ΤΠοοσῖν ὑτ ϑραοισι κυγὸς 

Ἡ δὲ κυνὸς μυεγοίλοιο χῳτ᾽ ἐρζ)) 
Ἡρϑς͵ εοὐντιδιουφολίω τε ΜΑΣ κυ- 
νὸς ᾽ ὃς κρλέϊτοο σθκὸ ν3 Δἰὰ τὸ 

35 9 τῷ : σφρίε οἰνουτέλλειν., ἡ ὃν 
“Τὸν ἐνεκρϑν: κύνο Ἐπίκειτοο! ΚΘΗ ὁ 

γαλαξίας. ὁ δὲ νοῦς, ὑπιόϑεν δὲ ἕξ τ 
σφρείς κυνὸς ἡ διργὼ φαίνετο » οὔκ 
ἔχεσου τἀ θέσιν πατεὶ τὴν φύσιν ἜΒΕΕ 

πειδὸὴ ἰ ΕῚ τὴν χδῴρων ἔχά φυέονενοῦ- 

"κἢων [ φοξοπλεξσοιν . ὡς ὦ ὠφει- 
λε' δἰ Ὃ τόρ τ ὃ πέώρῳ κολέζποοι 
» οὐτοὲ Ἡρωδιανὸν, ἐτυμφλο,οειῦτος οἱ 
οὐτὴν οὶ τὸ «πέθϊένοι, τὸ φόθπο- 
ρόύεδχ,, “ΦὩφό; ἰῷ τὶς ὥσοο χὰ πρώρῳ, 
“προςγελρωμυμνένον ἔ ἔχουσοι. τὸ (΄. ἐπεὶ 
οὖν τὴν “πρόραν σῦτο ἔχά ἡ δ)οχὼ, 

Φησὶν ὅτι πϑὸς τὸ οὐνωντίον πέυμννό- 
ὃεν ἕλκετο, ἤσχρι ὑπιόδεν φέρετ 
᾿ ερχὼὴ “ἰρβὰ ,“πεξύμνων , ὁ μθίως 

σοῖς »οὐπερηθμυένοις τῶν νηῶν «οὶ 
σεύμνων" Ὁ ἕξιν ἡμέφμος. Τὸ δὲ 

ΣἈΚΈΤΡΩ » ἰσζως ὡς σκοίφ Ὁ... ἡ ἢ ὅτι 
σὲ Ὁ οὐρανοἶ αὐδεαΐγετοιι. οὔκ 
εἰς δέον δέ' ν᾿ φησιν Ἶ αὐτῆς ὁ «λοὺς, 
ὅΤΙ μν» ἐπὶ πεώραν, ἐπὶ πεύμνων 

ὧ Φέρεπ. κορώνη δὲ » τὸ τῆς σεύ- 

35» ἡτὲ ἐπικουμοπές' ὁ ὁ δὲ Ἄρρτθ. λέ- 
“4 τὴν πεύμνων, αὐτήν δεν Ομη- 
69ς κορωνίδος γαῦς" ἢ εἰς ϑυϑα, 

φέρετε! , ὡς ἐπὶ τὴν πρύμνοιν σρα- μένη ἐςί, 

πὐροπάρφιϑαν ἰόντος. 

πεῖσος, ὡραρ τ ὔγλοα »ες ἐπὶ χὴν 

σϑύμυνων φρέφονττε. ἢ μόνον ὁτοῖν 

Ὡθσορμι ἰξώνττει, ν᾿ ἡ ἢ» ᾧ δὲ πρύμνα 

ὡς ἔπὶ γὴν ὦ οὐρουνῷ εἰσοέγεται" 

ὅ)εν νἢ ταὶ πφυμυνήσι δεσ μοῦσι τῷ 
γεὶρ. »᾽οὐπὶ ἡ τῶν ἄλλων νηῶν ̓ ἐπειδοὶν 

οἱ γαῦται λπορρέψωσι τὴν κορώ- 
» ἤγϑειν τὴν πεύμνών ω τῷ ὁρ- 

μέξιδδαι » τότε πος αὐτὴν τὴν γουῦν 
οἰνουκ τες ὁ οἶνοβ)οῖ εἰς τὸ ογαν- 

πίον, ἵνα μὰ ὁρμεῆ χρηστομιένη ἡ γοῦς, 
όως ἐμπέσῃ τῇ ὙΠ: εἰς ὐπίσω 

οὖν ἦρέμ(ου κωπηλαηρῦντες ΝΑ ὀλί- 

ν φοδοσορμυΐσου ποιξσι" δεὸ κὶ αὐ- 
Τὰ φησι Ἰιωλι ναϑῆν δὲκαϑαπε- 

ται ἠπείρφιο, ἤ)θιν τῇ εἰς Φύναντί- ] 
ον κωπηλασίρ ̓ καϑορμυίξεται τῇ ἡ- 
πείρω. ἠεράης » ανγτὶ τ οἰναώφερίθ. 
ἡ νουῦς" ἑἰησονὶς δὲ ἡ νορῦς τὲ Ἰούσο- 

νΘ.- κωτησεράσδγη δὲ αὕτη τὴν 
Αδνᾶν » ὅτι φϑρότη νοῦς ἐ ἰχ} 
πο οὐτῆς. οὐδὰ εἰς ζύνωντον φέρε- 
τῶι. Καί οἱ πηδοόλιον ) Τὸ πηδυό- 
Ὁ κεῖ ΚΧ ζ:ς ὀπιοϑίοις ποσὶ 

[ΟΣ κυνὸς » ὅτι ὁ κύων τῆς ᾿Ογξς ἕω- 

φϑρολεν πορδύετει. κεχοίλοσοι δὲ 
τὸ πηδοέλιον αὐτῇ» δ: ὁ ορινις 9- 

μένης γηὸς, ἐπειδὴ σεύμνων ἐχή 

μόνάυ, ᾧ ὡᾳα διόλε εἰσορμνιζο- 

Το, 
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Τζω δὲ ἡ ὅκ ὀλϑι πτρ πἰπύπσοϑι ποτ ηηυ 

Αὐδροόμέδζωυ, μεγά κῆτος ἐαόῥχουδιο κου τεσσε γ4᾽ 

Η υϑϑγὰ Θρϑικὺς αἰ πὸ τ οΙΝ ἢ βορέαο 

Κεκλιμένη φέρε} Ὁ δὲ οἱ γόος ἐϑρὸ αγόνᾷ 

Κητος, αἰῶ κριῷ τε ἊΝ ἰού σίψ αἰμφοτέρρισι 

Βαμὸν «ὧὩρ ποΐζῳ μοὶ βεξληνϑβον αἰςερφενζος: 

Πεπηδαν ωνδγομέλίων, υυρόνας ὧ 

φώνει ΡΑΝΝ ΨΦ᾿ κήηωυς;, δ Ποσει 

ἔπεμψε τῷ κήφει, Ὁ «ἰθδὴὶ τῆς ον- 
ῥὲψ ον καὶ. δαδιέαμρει αὐτὸ τὸ 

κῆτθ» διπό τα, “εθεγνωσιμνένων 
τῷ χε κρλού υὴ τον ἡύων. ὁ δὲ νοῦς, 
τὴν δὲ Δ οκ αγρέ φῇ πελὺ 
μὰ εἶ Φ κήτους στιν» ἀ ΜᾺ οκ- 

οξεῖ, πεπ]ηῆαν δὲ , ἤπρι ὡς φῷς- ἢ 
δὴν χϑοι ἑφίμιω, ὅσων τιὸ κήτει; 
ἢ ὅτι ἐμιφασιν ΦἘρέχᾳ τὲ ἢ δέους: «- 
περρίφη γὶρ καὶ σῦκ ἀφορᾷ ὥξὸς: 
τὸ ὁ κῆτί.., ἐπὶ δὲ ζ βόρεια τὴν ὁ- 
Ἷ φέρει. Η, γε. ΩΝ Τὸ 
ἡοώση μ(φύ. ὁὴ κήφυς κοὴ τῆς οὐνδρο- 

μέδης φησίν αὶ μὰ γεὲρ οἰνδρομιέδη, 

ν βόρειός ἐξι" τὸ δὲ κῆτῷ», πὸ λέμυιον 

τῇ οὐνδρομνέδῃ . δωδ ρίονς εἶπεν εἰς 
ζ νότια ὃν, κοότω Ὁ κειοὺ Φ εὖ 
ἐν οἰμνφοτέρων, ὀλίγον ἄνω κεΐ- 

ον Ὁ ἀφερώδους σεοτο μιθ0" ἕ ἐσι γοίρ 
τι σύφη (ον γεφελώδες ἐξ ὠτέρων,ὑδι- 

ἢν: ηὐδαν μοι μρύρδμον ̓ ὁπέρ φησιν 
δανοι λεύψαινον' κ᾽ γοὶρ ἐκεραυ- 

τη. ιϑεταηγὰν τὸ “κεραυνοῦ φῇ 
Φαέντ.: εἰς αὐτὸν γεὲρ κατῃ- 

γέχϑη ὁ Φαΐθων ἰὐαὸ Διὸς κατα- 
φλεχθεὶς » Δίὰ τὸ ἐπιδήναι τιὸ ζ΄ 
ἀλίξ ἀρμυοτι. 

οἷν ἐδῶ ἐνῆν κῶν αἰ ποῦ ποοσὶ Φορζται 

Λείψανον ἡειδαινοῖο, πολυγλαίφου ποταμοῖο. “-καὺ- 

Καὶ δ υϑι. ὠρλωνγος χν σκαιὸν πῦδαι τειν’ 

Δεσμοὶ δ φρρῖοι, ποῖς ̓ἔϑύες ἀχροὶ 6η9᾽ 1, 

Ἀρεφω συμφορέον), οἶσε ραιων κα ιοντες" 

Κυτείης δι ὑπίϑεν λοφιης "χεμξ Φορθονζ), "ἀναμὶξ 

Εἰς ἕν ἐλαυνόυϑροι, Εν! 'δν αἰζέρλ “πείραγνογται 

Κύτεος, ἃ ὃς ΚΕΙ͂ΝῸ τρξρτῃ Ὥπκφταω ἀχθρϑη, 

Οἱ δ᾽ ὀλίγῳ μέτρω, ὀλίγη σ᾽, ἐκεί μϑιοι ἀΐλη, 

Μεοσόϑι 
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ΕἼ 7; Ι ἜΝΙ, Ἂ" 

Μεουυ πηδαλία καὶ κητεος Εἰ λίοσογται, 

Τλαυκοΐ πεωτηῶτες «ἑπυὸ πλέυρῃσι λαγῳοΐ 
ΕΣ) ,ὔ ! ᾽ ᾿ 

ΝΜωγυ μοι κὶ γδγ τοί γε τετυγιλενε εἰδώλοιο 

Βεξλέατω 
͵ 3 ) ἐρηρδὴ ς ι 

ἐξοσιν ἐοκοστες,, οἱα τε πολλαι, 

Ἐξείης σίχόωντα παρέρχεται αὐτὰ χέλέυϑα, 
! 5.2.4) ! 3 ἢ 9. )ὼ 

Αγυμένων ἐτέων. ἴα τίς αὐδρων ἐχέτ᾽ ἐόντων 

Εφρᾳσοτ᾽ ἠσ), οὐγδησεν ἀπϑωτ᾽ ὀγοικας! και λέοσα!», 

Ηλιϑο μορφωσας ὶ ὙΣΥ κε δυιυήσοιο πάντων 

'"Οἷα πεκεκριυδων διομ εἰπεῖν, σϑοἰξ δουΐωδαι, “οἴοϑ, 
Ἂ ΟΣ Ἂ 

ἸΠολλοὶ γὸ παντη, πολέων δὲ ἔχ ἶσα. πέλοντα," 
! Ι Ν ι Ι ! 3 Ι Δ 

Μετξα τε νὴ χϑοιή, παντὸς γέ μὸν αμφιέλικίοι, 

Τῷ ᾧ ὁμητερέας γε ἐείσουτο “ποιήσαι ὐὉ 

Αφέρας, ὑΦρ ὕχιζαξ ἀλλῳ κο  οικείνϑμος ἀδλος 

Εἰϑεα σημαμοιεγ" ἄφαρ ΟἽ, ὁγομαςαὶ “Ἄροιγτο 

Αφρα, ἢ ἐκεῖι νιοῦ εἰ πὸ θου μαΐι τέλλεται εἰςφήρ᾽ 

Αλλ᾽ οἱ μϑὲ καθουροις εψαρηρϑτες Εἰδωώλοισι 
3") 

Φαίνοντα! ὦ ὃ ἐνερ) διωκομένοιο λαγωοῦ 

Πα τα μελ᾽ ἠερϑενζᾳ,, ἡ Οὐκ ὁνομιαςαι Φέρϑνται. 

Οἷον γὲρ κὠκῶνο.) Θαὺ μοφιεικῶς 
ἐδεέξωτο οκ τῷ κήτους διδοέξαι τὸν 

φφκεήμδμον σποτειμόν: τὼ τὸ καὶ 

οἱ πλν γα αϑ δ ὦ, ὑπὸ 
πὸν τῷ ὠρζωνίΘ- κείπου, ἐρασερὴν 
«όδω. οἱ δὲ ἐροῦῆοι δεσμοὶ “' ἰχϑύ- 
ὧν . οἷς οἰμυφότερφι δέδινται » συμυ- 

«ἰδεφέρον) κα ἐπιψ αὐεσι ἢ ᾧ κή- 
τοὺς οἰγοίν )ης" ἡ γοὲρ ξ᾽ ϑηθής ἐὠκοίν- 
θη ἡ «ίἰοὴὶ τῷ ἀρϑὶν ̓ σελίμοηδὴς «- 

στρ» κρῶὼς ἐπε αύει οἰμυφοτέρων ἢ 

δεσιμνῶν, οἷς καὶ οἱ τοῖν ἐχϑύων ἀ-. 
᾿ δὲδε ᾽ δὲ ἃ ἴδ δυὸ ᾿ δὲ 

ροη νῇ. ἐφὶ δὲ ο ἡρλθδόνος τῆς γή- 

τνιώσης τῇ Ἱτπορλίῳ ϑεολοίοσης. κφι- 
λέ δὲ ὑπὸ ἐξγωοίωνχ βύχερνος. 
οἰγύπηιοι δέ φώσι, νέϊλον εἶναι ἢ» 
κουτηφερλσιμυένον. Κητείης 6) ὄσθεν 
λοφιῆς ἀνωμνὶξ φορέον) Οἱ δὺσ- 
μοὶ δηλαδὴ εὶς ταύτέω περῳτέμυε- 
νοι 5 1) εἰς τέλΘ» ἐρχόρϑιοι. τὸ δὲ ὃς 
κείνε! » οὐντὶ τᾷ ὅςτις ἀφὴρ ἐπίκ4}) τῆ 
ἜΕ; 9. τ ν ͵ ΄, ε ὦ 

οὐκοίν.) ἢ 5 φυξθειρημδῥε κήτους. ὁ ἦν 
Χ Θόδινχ Ὁ» ἐπὲὶ 



ΦΑΙ͂ΝΟ 
ἐπὶ τῆς οὐκοίνθης οὐφὴρ., πέλ(θ- ἐςὶ ' 
δεσμῶν ὥ' ἰχϑύων. Οἱ οἷ᾽ ὀλίγῳ 

ἢ ; δον. ΗΓ 
ἐνέτφῳ.) Μέτρον λεγφτὸ μέγε7». 
λέγη οὐ, ὅτι μνικρφί εἶσι χἡ ὠμυ- 
δ)οί. φησὶ «ἴδὴ των νοτίων οἰφέρων 
τον μυετωξὺ τῷ πηδωολίᾳ χϑὴ τῷ κή- 
“ους διηκόντων κῳτοὶ τον τῷ λαγωοί 

«πλουρῶν. οὗτοι δὲ οἱ οἰσέρες τ δὲ 

Ἵ πωλαιῶν ἰσρονόμνων ἀ διετυπώ- 
θησοιν » οὐδὲ εἰδώλοις πεποίζυτι, 

ὡς ἅπαντα φέϑεερηιϑῥα" οὐ, 
ἐπειδὴ ἀφων ες εἰσιν, ὄντες σφόδρα 
νότιοι, ΔΙ τῶτο οὐ τυπώσεως ἔλο- 
χον σιούρῳ τῶν πεολοιοτέρων. οὕτω 

δὲ αὐτῶν ψιλῶς μνημθνόῦει ᾿ υὑπὴρ 

Οὐ μή τινας οὐ Οἷς νοτίοις Θύτες τὸς 
οὐξέρως ϑεωσοιϑύες, “αλωνηϑ ἄζαι. 
ἥῖνες οἱοῦ εἰσιν οἱ ὠςέρες ὅτοι , οὐ 
λέγ οὐγλοὶ δεδούσκεε ὅτι μοότζω φέ- 
Θθντο!. οὐμυυδροὶ δέ εἰσιν οἱ νοτιώτε- 
ροι οὐξέρες » ἐπειδὴ φϑὸς γηότερφί εἶσι 
τῶν βορεήων- αἣ δὲ τῆς γῆς ὠναθυ- 
μυιούσης διδόμδμαι οὐ μοφυυρῶσι τοὺς οἰ- 
σέρως. Οὐ γοίρτοι γε τετυγμυεῖξ ) 
Οὐ γοὲρ μοοφωϑθέντος εἰδύλε ἐπὶ Φῖς 
(ψελεσιν . ὁστοῖου πολλοὶ ἐδωλα 

φξθήρηνϑῆω ποίντοι ἐφεξῆς γὶἡ κουτοὶ 
ζΐξιν κείνδμω,, οὐνύᾳ τοὺς αὐτοὺς ὁδὰς 

ἐπιγιγνονβων " χρόνων. ἐδίδουζεν 
ουνῦ ἡ ρῶς, ὅτι εἰδῶ λοποίησοων οἷ σπτο- 
λωμοὶ τὰς ὠφέροις, ιπσὲρ Ὁ σύσευυόπ- 
τς οἶνον" οὗτοι δὲ οὔκ εἰδὼλοποιή- 

θϑησοιν , ὡς ἴ «ϑϑήρημνένω. Ἐξείης 
συχόων τοῦ ) Περὰ ἕ λοιπῶν. υλέγε- 
προ! οὀφέρων ὅτι ἔχρισος οὐὐτῶν τοὺς αὖ- 
χοὸς ὁδὸς τῷ “«ἰρεφορος ἐχή' οὐφ᾽ Ἢ 

ὧν σηυνείς ῷ' ὁράξοντος ὁ αἠγόκερως 
οὖν οὐ τέγδιῃ » εἰς ἐκεῖνο πρίλιν τὸ ση- 
μεῖον οὠνωτελα εἰς οἷον ὧν μυέρος 

δύσιν ποιήσηἷ . πολιν δυόμϑυ», 
ὅν εἰς ἕτερον μνέρος δύσεϊ. τὸ δὲ 

οὐτὸ τῷ το κὶ᾿ ἐπὶ σπούντων" ἐουτον Ῥ 
χῳ τοὶ ζὶ αὐτοὶ σηιυεῖα ἐν ὠτέλλει ᾧ 
δύνή. Τάτις οὐν δρῶν ἐκέτ᾽ ἐόντων) 
Τὰ εἴδωλα 5 ἐκέτι ὑντῶν οἱν δρῶν 

ΜΕΝΑ. ἀ9 
σουλαιός ἴες οἰνηρ ἐσκέψατο, "κα διε- 
γοήη οὐτοιντοῖ, ὠγρόως τ δμυ μι9ρ-- 

Φώσοις, [᾿ ὃν ορψοὰ θεὶς ἐκφίςω" ΡῚ » 

ἡδυυυή)η πτοώντων ΄ ἀφέρων κοι’ ἕνου 
ὑκρήνων, ὄγο μ(φ εἰπεῖν, κα κφυϑεῖν» 

οὐγλ᾿ δατὸ πολλῶν κηφέω λέγ καῇ 
Φξότζω. εἰπὼν δὲ κἡ ὥγλα πείντω, 
διετύπωσε » 55. φεροτηγοοήων πάσῃ 
τῇ Δ]οτυπώσᾳ δέδωκε, ὀξότην εἰ-. 
ποὺν, κἢ λέοντος, καὶ ζῷ ἑξῆς. ἐδίδεοξεν 
πμ(θὸς » ὁ πῶς εἰ λοσοιἠγησουν ; [9 
δὲ ἀὼ Δβείαν. Ἡλι μορφώσας ) 
Πολλοὶ δ οὐξέρες κοι πᾶν μνέρος Ὁ 
ἐρωνῷ Ὁ πολλῶν ἰσει ζῷ μυεγέθη εἰσὶ, 
6 τὸ φῶς ὃ αἱ γοόαι δ μοι:ι, ὃ πάν-- 
σες εἰσὶν οὐμυφιέλικ)οι,, οἷον συ»»-- 
“ἰξεφερόψϑροι τῷ ἐρανῷ, οὐἰνουτέλ-- 
λοντές τε (ἢ δρεύοντες. ἐπεὶ ονυῦ πολ-- 
λά ἐςι ἃ ὁμθιάμϑυα αὐτῶν, σὅκ ἡ- 
δύνωτο ἰδίως τἡ κφι ὃν σκοπεῖν" διὸ 
Ὁ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἔδοξεν αὐτοῖς σεινα- 
γαγεῖν ἀφέρως λείες, δὐεπίγνωξον 
πὸ χῆ κου ἐο)γαζομένες. Τῷ ὦ 
ὁμνηγερέως ) Διοὶ τού τῶν, φησὶ, τὴν 
αἠτίοιν αὐτοῖς Οῖς ἐξ ὠρχὴς τέω δ]ᾳ- 
τύπωσιν σποιησουμυένοις ἔδοξεν ὁμνη- 
γερέας κἢ οὔ (ον “Ὡλείονας ποιήσοιαχ, 
κοὶ Δἰατοέξαι ἀξφέρας, ὅπως ἐφεξῆς 
κἡ κουτοὰὺ ἴέξιν ἀγλὼ πειρφῤκείυδυΘ» 
ἀλλ», ἰδέως δ μορφώσᾳς λῆοτε- 
λοίη. σθγέως ουὖ ἐγγύξτο ᾷ ἐδωλα, 
ῷ φυρϑειρηϑύα τοῦ τοῦ ζδὶ ποιρ᾿ ἐκεί- 

γῶν μἰθρφωθέντω ὀνο μ(φυτοῦ. [ νυν ε-- 

κέτι οὖ ϑυώ κῳωτι ον ωτέρλη ἐφὴο, ἐδὲ 
κρινίζει τῇ κρφινότητ' τῆς ὄψεως: 
ποώλοι γοὲρ πίω ὄψιν ἔχοιϑυ τε Φἕ- 
γνωμὸρ.᾿ Εἰδεα σημνοήνοιεν γ Τ οἷς 
φαξθΞερη, ΄οις εἰδώλοις. ἢ ὁ τέρως 
εἶπε τοὺς ἰδέας αὐτῶν. τὸ δὲ ἄφαρ" 

ὦ Ὁ ἐδυυύων»» πανί ἰδίᾳ ξ κοϑ’ 
ἕνα: κεχωρασ᾽μυένον ὀνο (φόσου!, οὐδὲ 
μἰφϑεῖν ἔχφυσον κἢ γνῶναι , οὕτω ννε-- 

"ϑιγμνενων ἔντων ᾽ δυνατὸν ζ. 

ΑἈ᾿ οἱ μϑὸ ̓ πρυϑερροῖς ) Επὶ τὸ ἑξῆς 

κρυτοὶ ζώξιν ἡλθε λοιπὸν εἰς τὸ σσδ8- 
Ω καί- 
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εϑρον. οὐκ οἱ κα ἃ φερεερημϑῥοι εὐσέ- 
ρές δυσειύοπῆ οἱ πως . εἰδώλοις κἡὶ ὑρ- 
μοσμυένοι ; Ὁ ἡμὴ φωνερρί εἰσι. (Οἱ 

δὲ «οροκείρδυα ἀφρώ, κρτωτπέρω 
κείμϑυω Ὁ ἐπιδιωκομδῥο λαγωοῦ. εἰ εἰς 

πορὸρ δὲ. πῶς διώκεἷ 

ἈΡΑΤΟΥ 

σγεοτειν οἱ καὶ οἰνονό μρυσοῦ" ὅ ̓  ῥβίϑρ- 

φωϑέντοι ὀνορ(φισίοις ἔχεν» αλλ ἀ- 
χλυώ ὈντΤοῦ » θ τὸ εἶναι νότιον 

οὐφεθσηγόρσυτοί ἐφι. δὲ ἐδ δὲ αἰτίων 
μέμνητοι μόνον οὐ τῶν » φυξϑεζεθέ- 

. σοίντος ἐφξὶ μυε2τ. 

9 3 ΄-ν - 4 Ὁ ] 

ΝΙφυϑι σῇ, αἰγϑκέρχος αὐσυῦ φγθιησε γότοιο, 
εϑπὸ ἐ ἐς κῆτος τετραμμένος ἠώρηται, 

Οἷς οἰπὸ Ὡροτέρων, γόον δὲ ἐ χικλιήσχοεστι, 

Αλλοι δὲ ασυρᾳ δέω ὑποκείμϑμοι ὑδϑροχογὶ 

Κυύτεος αἰδαείοιο α ἱ Ῥύος ἡΈρέ ον), 

Μεοσῦι, "ωχελίες " αἰονυ μοι ᾿εἶγολι δὲ σφῶν 

Δεξιτερὴς πὸ χήθθς ἀγαυ ὑδρογόοιο Ἶ 

ΟἽ τίς τ᾽ ὀλιγη χύσις, ὑδόυτος ἐνθον 
τ σις 

19] ἐνῶου 

Σκιδηαμόϑ, χα φτοῦ καὶ χυ αἸόγδίος εἱλίοσον"ν. 

Ἐὺ δὲ σῷ δὺο μαλλο ἐράδδυϑιοι Φορίον.) 

Ατερερ, οὐτέ Ἂν πολλὸ αἰπήοροι, σοσὲ μαλ᾽ ἐσ" 

Εἷς μν, ὑπ’ αἰμιφοτέροισι ποσιν κα λῆς τε μέγας τε 

Ὑδροχοα' ἣ δὲ, κυλυ( ὑπὸ κήτεος ϑρη᾽ 

Τός πάντας καλέσσιν ὕδωρ. ὀλίγοι γέυϑυ ἄλλοι 

Νφοδι τοζέυτηρος «᾿ ασὸ Ὡροτέροισι πόδέοσι 

Δινωτοὶ κύκλοι φὐθονγέὺς εἱλίοσον"). 

Νερόϑι σ᾽᾽ αἰγοκερῆ- Ὁ Περὶ τϑ 
γοτίξ ἐχλ)ύος Δ φλαμβάνει. " τἕτο 
“ποίλιν δ'σὲ ταῖν φξρεγνωσμυένων ἃ- 

δοίσκει, Στὲ τῷ “ἠηρκέρωτί» » οὐ 

“τᾶς τῷ νόου πνορίίς" σφόδρα )εὲρ 

νότιός ἐςιν ὁ 7, «ἰηϑκέρωτος ἐχϑύς. 

ὅτος δὴ ὁ ἐχϑύς ἐφιν ὁ μνέχοας κοιλέ- 

ἐδυθ, ὃ ος κρίμυπῆειν λέγε!) ὕδωρ; δ: ἁπὸ 

τῆς 5 ᾧ' ὑδγοχύς χύσεως. Ὁύτου δὲ οὐ - 
γένες τὸς δύο ἐχϑὺς εἶναι ὌΠ 
Ὲς κῆτος τετθα μυμνάνί» ) τῶ Ὁ 

ὀψην ἐ ἐπὶ τὸ κητῷ- ἐχή υἰφορῶστιν. 

δύο ουὐ ἢ δίδωσι πεκιυήφλω τῆς Κφυτοί-- 

λήψεως “τὸ Ὁ. αἰγοκέρωτθ.. 



ΦΑΙΝΟΜῈΝ Α, 
δὲ ἠώρηττω . ἤτοι οἱ ταλῶς Φέρέτου, 
ἢ τὸ κυρρώτερον, ἐπὶ νότον ἐεὶν, οἶνου- 
μνετεωριζορδῥἐων ἔγων τὶν) ον, ὡς 
ἐπὶ τὸ κῆτΘ.. ΟἿ.» Στὸ φοϑϑτέ- 

ρων) Σφόδρω οἰκρεξῶς - ζω μ"" 

“«ἰρὶ ἰχϑύθ» δἰφλαμθάνων » λίων 
“Ὡὡλωνῷ τὸν οἰκθύοντω » ὡς τϑὸς 
ποὺς φυξθειρημϑῥους φξοςτίθησι τὸ 

οἷο. χσὸ τοῖν πέοτέρων, δηλωδὴ 

τῶν φξοεγνωσιμυένων ον τῷ ζωδια.- 

κῷ κύκλῳ. κοφυλοῦσι δὲ τὸν ἐἰχϑὺν 

νότιον δπὸ τῆς θέσεως, ἡ ὅτι φοϑὸς 

χὸν γότιόν ἐςι κύκλον. Αλλοι δὲ 
«ποροέδζυ ) Πιώλιν Δἰφλωμιβάνει 
αἷρί ἤινων ὠφέρων κειμϑῥων ἐν τε 
γοτίῳ , μυετωξὺ 6. τε εἐξέρ(Θ- καὶ 

ὑδοοχός "ἡ κήτους. μνημονσῦύει δὲ 
οὐὐποῦν σείλιν Δ] δ τίν) πξθειρη “ὧν 

αἰτίων, ιὰσὲρ Φ'᾿ μή ἴνω “λωνη- 
ϑάζωι ἰδύντω αὐτὰς εν πε νότῳ κει- 
ἐμένες. Φησὶν οτυῦ ὅτι εἶνονό μ(ούφοί εἰσι. 
Νωχελέες ) Βρφδέϊων ἔχοντες τίω 
χριτεέληψαν »οὐμυυδροὶ ΝᾺ ) ΡΥ τὸ 
εὔνοη «αἰδεγηοτέρους. τὸ δὲ ἐ[γύϑι, 
ὅτι ὁ ὑδοοχό(Θ- ἐχᾳ ὥς ὑδρέλον Στὸ 
οἰφξέρων, ἐφ᾽ ἑ λοιστὸν ἐξ κρότω οἰςέ- 
ρὲς Φέρονττοι ; ὑδεούτων γύσιν Ἀσορμοι- 
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μνόμϑροι. ἔνϑοι δὲ ὃ ἔνθεοι, φησὶ, ] αὶ 
ποὺς κρφυμυστσὲς τῶν οκχεον ἴων ὑδὲεζε 

σων,τῇδε κοφκέσε" ὅτω δὰ "ἢ οἱ ἐσέ- 
ρὲς ἐκεῖνοι. Χωροποὶ κὶ οἰνωλδέες) 
Πυρφεεδεῖς ΚΘΗ ἔκλαμνῶέθι ἌΣ ΩΣ 

μ" ἐνεγοζλοι"οὐλδαύνειν δὰ τὸ αὐξοί- 

νεὰζ. τὸ δὲ ἐν σφίσιν, οὖ πεσι Οἷς 
τὸ ὕδὼρ Στοτελοῦσιν ὥσρώσ: μ(θέλλον 
σον εἴγλων δύο εἰφέρες φαεινότερϑι 
τῦὉ λωμυτξότερφι φέροντι! » ὅτε πα-- 
λὺ π᾿ ἀγλήλων διεφηκότες, οὔτε 
ἐπὶ πολὺ ψαύοντες οἰγλήλων. Εἷς 
2) Ο 8. εἰς τὼ ποΐνυ ἐςὶ φαιδρὸς, 

ισὸ Οἷς τῷ ὑ οχύξ ποσίν" ὁ δὲ 
Ὁ χὰ Ψ Ψ μ᾿ Ὶ ΦῊΦ 

ἐπερος » 9 κυωνέῃ κήτες υὑστὸ τίω) ἐ- 
ρϑόν. Νειόϑ; Ὁξσυτῆρ» ) Εἰσὶ δὲ 
Φ ὄχλοι ὁμϑθίως ἐφωνέφσερφι οὐ κύ- 

κλε αἰρερωφῇ, οὺς τῶν νεωτέρων 
ἄνες ἐρωνίσρεον ἀφυλϑσιν" οἱ δὲ, νό- 

τιον σέφωνον. ναι δὲ αὐτὰς, οἱ ζ, 
Πρφμνηϑέω φασίν" οἱ δὲ, Ἰξίων. 
χροχόν. κεῖν) δὲ υἱσὸ Τῖς ἐμυφθθοϑί- 
οἰς ποσὶ Ὧι. φξότου, καί εἰσιν οἰφέρες 
ι6΄. τὸ δὲ, δινωτοὶ, «ἰδιηγμυέν οι εἰς 
κύκλον, “ποιροὶ τὸν ὀΐνον , τάν ἐ[ωύ- 
κλιον Φοροίν. 

Αὐταρ ὑπ αἰϑουϑβῳ χέγχρῳ τέροιος μεγαίλφιο 
Σ κορπίδ ̓  ἀϊχι γότοιο θυ τήρλον αἰωράτω,, 
Τού δ᾽ τοι ὀλίγον νϑρὶ ἐχὶ γόνον ὑψ 9 ἐώτος 
ΓΙδσεαι᾽ αἰντίτερζωυ Ν᾿ αἰείρεται αἰρκ] θοοιο᾿ “πάξῳ 
Κα τῷ μὲν μάλα "πολλαὶ μιατηΐορ οί εἰσι κέλέυϑοι 
Αρκτέρῳ" ὦ δὲ ϑυκοσον ὑφ᾽ ἑασερλζου λα νῴται. 
Δλλ᾿ ἄρα χαὶ αὐϑὲ κῶνο ουτήριον ἀργα)η Νξ 
Αι, ϑοώπω, κλωϊσσοι πόνον, χῳμῶνος ἐϑυχεν 
ΠΕ Π -“ 

Ἐ γαλιον μέγα σὴ μια" κεδα ομδμαι "ὃ ἐκείνῃ “«λί ἐδ 

ΝΝῆες 



5. ἌΡΑ τὰν. 

ἮΝ ες δἰπϑ φρενὸς εἰσι" (ᾳ δ νλοϑῳ ἀνα πιφαϊσκά 
ἰ 3.9 [ 

Συ ίστ ἐποικστειρουσοι 

Ἐν 

᾿ πολυρροδτοῖς αὐνϑρωποῖς. 

Τῷ μή μοὶ πελογήνεφέων ἢ 
3 ! 3) 

Εὐλυμμένον ὠλλων 

ὑχέο μεοσθι κθνο Φαήρψϑμωι ἐρανῷ ἄφρον, 

Αὐτόρϑο ανέφελον τε ὁ ἀἴλαο, ὑψ δὲ μάλλον 

Κυμμαίνοντι φᾷ πεπιεσμένον, δια τε πολλὰ 

Θλιζετ᾽ ἀνατέρλοντος ὑπωτλνοΐ βορέαο᾽ 

ἸΠολλακι γδ ἡ τϑτο γότῳ ἔπι σῆμα τιτυσκά 
ΝΝυξ αὐτή, μογερϑῖσι γα φλζουϑβη ναύτησιν. 

Ὑπ᾿ οἠλοιϑύῳ κέντθῳ ) Λαμπεῷ. 
λωμιφξότερφι γκρ εἰσιν οἱ ἐπὶ 

κέντρου υσοκεί οι οἰφέρες. μέγα 

πέρως, σὸν σκορπίον φησὶ. ΠΟ ὼ 
ῷ «φεθεερημδῥα . ὅτι δύο ο ζωδίων 
ὑπιχὶ ἅξω. γεὲρ μοιρῶν ἐςὶ τὸ 
ζώδ ον" ΑΝ δὲ ΜᾺ φησι τὸ 
»έντρφν» ϑ σοδὸς τὸ σηφορστής: σοὶ 

δήγ κατα" Ἐ ἕνίοὶ γεὲρ σφόδρα «ἰά- 
ψτυρον ἔχουσι τϑ ΓῈΣ τοτὺ 

ὁ ΠΝ ς κρύτω δὲ ὁ οὐρα δ 
τρθυ τᾷ σκορπίου ἡυτήριον «ωρέϊ). 
δ ἐφιν ὄρτηττο! ὦ Φέρετοι. τὸ δὲ ὦ [γε 
γότοιο, οἰντὶ τὸ «εδὸν (νότου" νο- 
τιώπερῳν γεέρ ἐστι ποίντων τῶν ζωδίων 
τὸ ἡυτήρον » τῷ νοτίε πόλε ἐπι- 
ψαῦον. τὸ δὲ )υτήρκον λιξανώτιδι 
ὁ μθιόν ἐσιν γνῷ φωσ: τὰς ες χρήσει- 
ΔΧ. ὅτετὸς ἱτῶνας υτηγωνίσοιντο. 
Ἐρῳτοῦδέν ἧς δὲ φησι »τῶτο τὸ ὃ )υτή- 
ὅλον εἰνεῦ ; ἐφ᾽ ᾧ μὲ πξῶτον οἱ ϑεοὶ 
στευω μθσέοιν ἐποιήσειν:» οὐτε ἐπὶ ὺς ἢ 
Ζπέῖνας ἐ ἐφροώτευσεν ὁ Ζαῦς ἢ κυκλώ-. 
“πῶν κατοισκαῦ ασείν ων Ε ἔχον ἐπὶ ὦ 

ντυρῆς κφίλυμυ μ(φ » ὅπως μὴ ἰδὼσι 
ὅν [2] κεροιυν οὐ δωύαμοιν" ἐπιτυ- 
λέντις δὲ τῇ προίξει, ἔθηχοιν Ὁ εἰς ἐ- 

ἵπωλι- Χ κεκλιμ- 

ρανὼς τὸ αὐτὸ κρυτοισκόύουσ᾽ κ(φ" δ 6 
εἰς τοὲ συμυπόστου φέρεσιν. οἱ : κοιν ὠνεῖν 

βελόμϑροι, καὶ ἢ αὐτοὺς αἱρέμδμοι οὐϊ 
Φϊς οὐγῶσι, 2 ᾧ Οἷς ὀμυνύειν διδο ἢ) βε- 

λοιδύοις ἢ ὡς δεμουοτοίτέων σίςιν τη-- 

ρῶσε, Ο τῇ χίοὶ ἐφοίπονττο δ- 
κνιυύτες δύγνω μοσεωύης μφυρτύρλον 
πὸ πῦρ. ὁμθίως δὴ νῦἡ οἱ μοίντεις τῶτο 
ποιοῦσι. Τῷ δήτοι ὀλίγον) Αντὶ ὃ 
ἐπ᾽ ὀλίγον γβόνον τῳ ἐπ: γῆς Φερό- 

ϑμον ϑεώσῃ. ἑσπερίων ὥλωῳ δὲ, 
τί δύσιν λέγ. τὸ, δὲ » οὐντιπέρἑων 
οἰεήρεττοι "Ἢ ἤγρων εἰς τὸ ονωντίον. πῶφ 

δὲ τὸ ονωντίον πεὲς «ἰξεφοροὶς ἔχή, 

διδοόσκει. Κέλσυνοι δγοκ]έρῳ) Τῷ 
Φ ὥ ορέρω σφόδρα μυετέωρφι τῆς 

γάλαν εἰσὶν αἡ ἱ «'ξιφοραὶ, ὥτε 
βορείῳ. ὄντι" τὸ ὶ )υτήριον ὦ χέως 
ἰασὸ τὸν ἑαπέρλον ὠκεωνὸν δύετοι!. 
ἔλαθε δὲ τὸν οονξρον, ἐπειδὴ Ὃς 

αὐτὸς ἐπινεύει οῦ βορείε κύκλε, Ι 

ἢ πόλξν ὡς νὶ ὁ τὸ )υτήριον τ ἀν- 
τερρκ] κοῦ. κα ἐφξιν ἕπτως" οἰνωτέγλει 
μ(' λέοντίθ» ὃ οὐρξρος » ἰδοὺ δύο 
ὧραι, εἶτα στοιργένθ», ἰδοὺ σ΄. εἶτα 
ζυηὸς » ἰδοὺ ὦ ὥρα. ς΄. γέ: σκορπί(», 
ἐδὸν ὦροι η΄. (ὶ τότε μζ' ὥραν ὀ[δύὰυ, 

τὰ 



ΦΑΙΝΟΜΕΝ Α. 
σὸ )ντήφκον εἰνωτέγλει,, εἶτω Οξότης, 
ὧραι (΄. αἰγδκερῶς, ιβ΄. ὑδροχόος ο΄. 

εἴτα ἰχϑύες ̓ ὠρει ισ΄. Φ τέ ' )υτηράε, 
ὧροι 7: ὀνὼ οἱοῦ ὡρας ποιήσων, δύε- 
προ τὸ )υτήρμον: ὁ ὁ “δὲ ωρ» οῦρθ»», 

ἐς΄. υπσέργηθ.. 2 χὰ ὁτ-: ὑπύγφον 
δὲ ἐκένο ᾿ ) ογωντίον Φύφυ πορσύε- 
τῶ. διὸ κἢὶ "ὶ τὸ φρῦτηον διύει" ὁ δὲ, 
μείονα, ἔχή τεὶς “αἰ ΕιΦοροίς. Αρ- 
χαήη νὺξ) Αρχροιοτέρῳ γκέρ ἐφι ταῖν 
εῶν. κρὴ παρ ̓Ηστόδῳ, Ἐκ χε» 
εἴ, Ἐρεθός τε, μυέλοιναί τενὺξ ἐγέ- 
γον. φασὶ δ΄ ἄνες, ὅτι μυϑικῶς 
τι ἐπυψαύων κῃ φυσικῶς ἄπῆεται, 
ὅτε ἡ νὺξ ὀδυρομϑῥη τὰ τῶν ἀν- 

“ρώπων διλαρπωρίαν Φὺ “ελατ- 

“8 χίμνῶν» ς᾿ Ὁ Οῦ σείθους σημυέϊον 
ἕληκεν ἐκένο τὸ  )υτήθιον » Ὅτε ὁ ἥ- 
λιός ἐσιν ον αηγθκέρωτι; τυξὶ 

μυἱωὶ, ὅς ἐςι «ουτοὶ ῥώμνεήες ἑανκο- 
εὐ». ὅπε δ νότος ον χέμ ὦνι πνέ. 

Νῆες δαὶ φρενὸς) Αἱ γῆες λποφθά- 

οό σῆς» ἐκείνη : ἤθε» τῇ νυκ]ὲ, 
σῦν οἰρέσρεον αὐτῇ, οὐλλ᾿ ἄχθεται 
ἐφ᾽ οἷς κι ἱνσύεσιν, οἱ ἄν)ρωπει 
κουτοὶ τὸ ̓ πέλαγος. οὖν ,διρέσκεσιν 

οι οὐτῇ" λποϑύμυιοι γορ εἰσι. Τὰ 
οἱ ἀλλοδεν, ἀλλ πιφάσκᾳ) Ηγεν 
τὸ βιωφελές: ὡς ὃ «περείπομδν ᾿ Ὁ 

φυσικῶς ἀπε) τι ἡ νὺξ πολλὰ τεκ- 
μυήθιω ἐπιδείκνυσιν, οἰκ)είρεσοι τὸς 
νθρώπες, τὸς αὐδικλυξζομδὲ ὅς νὴ 
κινδιυσύονζως. δὲ ὧν ἡ φυξρεπιδεῖ- 

κνυσι» φυεοσκέψ οὐχ, σοὶ μυέγλοντοι 
ποιῶ, τὸ δὲ ποιλιῤῥ οϑέες, φἴξικλυ- 
ζοιυένες εἰν)ρώπες- βόϑια ὃ χοὶ 

ἐδ κῳτο" κυρήως δὲ αἱ φῦ κλύφω- 

Οἱ “γ᾽ εἰ νϑῦ χε πίϑω 
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γΘ. ὁ δρμναή" δζων οὐ ἢ σπωνεφὴς ὁ ὃ αἶνρ 
ΓΕ φανῇ δὲ τὸ ὁ )υτήθλον καϑοερϑν ΠῚ 
οἰνέφελον » τοὶ δὲ ἄνω νέφη κρτέχῃ})» 
οἷου πογλοίκις γίνεται . μοΐν)εινε 
ὅτι χἡμνὼν ἕ Ξρχετοῖῃ σοιροιυ τίου. ἔγεος 

: τὸ εἰλυμνέν. » κεκλιμέν» 

γεάφεσ:, Φ σευ πήΊεσι: πῷ πελούγη, 
ὅγοῦ ἡ» μυή μθ: κεκλιμυένίΘ. τῷ πε- 
λοΐγᾳ σημυέϊον δε, φησιν, αὐτὸ νότε 

πνεΐοντος. ὁ νς δὲ ἐ ἐτ., μή [ μθ: ον» 

τῷ πελοίγᾳ ὦ ὧν» Ἕ τλησίον Ἅντη- 
ρίε Φ ἀνωτέρω οἴλλων οἰσέρων χω νε- 
φέλῃ κεχρολυμυμυένων » δὔχε αὐτὸ 
ἐπμίτα Φὺ ϑρωνοῦ ῦ ἀνέφελον  τ- 
στυύοπῆ ον ἰδεῖν. τότε Ὁ σφοδρὲ ς χἧ - 
μυὼν Ἐφου" ἐπσηδὴ 7 αὐτὸ τὸ ὀϑυτήριον 
σφόδρα πλησιοίζᾳ αὐτιᾷ τῷ γότῳ, 
οἱ τότο ὅσον τοὶ ἐπιόνζω εἰς αὐτὸν 

νέφη ὃ γότος κοίπευνεν πνέων, λποπέμω- 
Ζῃ ἐφ᾽ ἑωυφῦ αὐτοὶ, αὐτὸς δὲ μένῃ 
αἰνέφελος,καἐκεῖνο εἰνέφελον μδόφ. μι 

οεμν φησιν,ον μέσῳ πελοί γᾷ ὧν δύ χις 
ἰδεῖ, τὰ μὲν οἰνωπέρω αὐτῷ ἄφραᾳ 
κεκολυμυμυένο νέφεσιν, ουὐτὸ δεωνέ- 
᾿μωβε τότε γερ χίμον ἢ νότίΘ- ὃ 
δ νὸς οὐήτης . ὅςτις ὀρνε ϑείλοιου ἐν" 
ὁμουρτεῖ ἴ δ᾽ αὐ Διὸς ὀμνορθ». εἰλυ- 
μένον δὲ ἄγχων, τεσπέςιν οὐκ νεφελιΐν 
ἄλλων εἰλυμυένον τὸ »υτήφι ον. Κυ- 
μναΐνοντι Ὁ Φιλεῖ φυξοπέμυπειν δ μέλ- 
λων πνεῖν ἄνεμος ταὶ υπερκεί οὔ 

νέφη. Πολλοίκι γὲρ ) Τεσές; μχί 

μεῖον αὐτὸ ποιεῖ ἐπὶ πὸ Φοξοῦ 

Οίνων ἐπὶ τῷ σημείῳ Η υτηιθάς 

φνδοχεὶ νότον, ἕως ὧν ἐπισρέψεινπος 
ῬΦ βορέαν αὐ δ) ἐσητο. 

δωνται οναίτιμα ση μην όση, 

Ἀδὰ τε κούφώ τε παγζᾳ, ὃ ἄρτια ποιήσων"), 

Αὐὐκ᾽ ἐλαφρφτερος 'πελε!} ποιος᾽ Εἰ δὲ κεγηὶ 

“ φέρε Ὑψ08.ν 
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Ὑψ{ὃον ἐμιπλήξη δφνή ἀνέμοιο θύελλα 
Αὕτως ἀασξήφατος, (ᾳ δὲ λαίφεα παγζᾳ ταραξῃ, 

Ἄλλοτε "δὴ ᾧ παρυατλῳ ὑπύξρυ "γα, "αυτίλλουταῦ 

Ἄλλοτε δὴ,» αἰχε Διός «ο΄ ϑαινιοσοιϑροιο τύχωσι 

Ἐύχουδιοι, βορέω ΑνῚ ̓ αἰραπέψᾳ αἰγέμοιο᾽ ΛΨῃ 

ἸΠολλαὰ μάλ᾽ ὀτλησϑωτες, ὀμίϑς πάλι ἐσκεψαῆο 

λλληλοις Ἰηχὴ γα. νότον ογ ἐχὶ σήματι πότῳ 

Δείδιι μέρα βορδος ἀπαφρανψανζς ἰδηαι. 

Ἦ; δέ! κα ἑαπερίης υϑὺ αἰ λὲς κεγζαιυρα ἀπείη κ" 

Ὡ ἕως, ὅσον ροτέρηφ᾽ ὀλίγη δὲ μὲν εἰλυοι αἰχλις 
Δύτον, ἀτάρ μετοπιοϑε ἐοικόζᾳ σήμσιζα τθιη9! 

Νυξἐ ἐπὶ παμιφανόωντι ουτηρίῳ, ἃ σε μολᾷ γ6ὴ 
Ἐς νότον, δλλ᾽ εὐρφιο αὐξθάσχϑπεῷ αἰγέμοιο, 

Οἱ σ᾽; εἰ μέν κε πίϑων))οἱ δενωϑ δ), 

ἐεὶν ὥ πιφεύσωσι τῇ νυκῖ:, κουγήκον το 
"ὁ ) ὠὀφέλικῳ δυιλούσῃ » Χϑ σύλέως 
πεκμυήθαν εἰδτες,, ὅτι τὰ χὶ ἐσοι 
σον ὶ σδ ἤχων, κοῦφα σοὶ ποόντα δὲ οἱ ον 

τῇ νηὶ 'ποιήσωντοι! ᾽ θὲς σωτηρίαν 

“είν ουσ.- ΜΝ δὲ γ»οὔφα. . τὸ ῥἐξω- 

λώσοι Οἷς Ὁ Ε δομνένε ποσὶ,»ἡ (ϑὴ ἔν. 
λονεικεῖν εναντίον Ὅς πνοῦ Μφυσι, [0 

ὁπόν»- ἐλαφρότερθ. Ζφοι.εἰ δὲ μνὴ; 
οἐπεόφατθ.- Ἶ ἤγθτν ἰφεοςδόκη- 

“Ων; ἐμπεσεῖται. ὃ τοιρῴξει τοὶ 
ὥ ἐμ ",γωλαϑέντοι, οὐδ᾿ οὐναν- 

Μἱ κακῷ. τότε δὲ οἱ αλέ- 
“ντες., ἔσιν ὅτε αἀσοδρύρεοι, ς τσ χεή σε νότον φαντεέζεοχ 
αὐτὸτὸ υρ λέεσιν ἀκ ἐπὶ νηὸς, 

οὐ ἐπ᾿ οοὐτῶν τῶν ὑδοώτων φερό 
εϑροι. Ἐ6)᾽ ὅτε δὲ ἐν ἐ ἐπιτύχωσι 
Διὸς πιιρήοντ», ῥύον:). τξτο δὲ ἁ ὡς 

οὖν ϑωύ (ουτί φησιν, ὅτι εἰ μυὴ ὦρῳ ὃ 

Ζοῦς περιὼν τύχῃ » Ὁ ἡ δχοιδοις ἐ- 
πέλϑῃ ̓  Κ τοῦ βορέε ἡ " δύναμνις οὗ ον- 
οὐντίον τῇ τοῦ νότε «λούσῃ, τὸ  2.«- 

σκορπίσῃ τοὶ νέφη »" δ αἰλρίαιν. ποιή- 
ση" πνδύσοες δ βορέας οὐεὶ σκε- 

δωννύει τοὶ νέφη. Ομνηθος ̓  Αἴϑρη- 
“6. βορέωο. οἱ τότε πολλοὶ πα- 
)όντες 2 ποίλιν λυ ρος οὐγλήλες οὖ τῇ 
νηΐ ὁ ἐς ἐσφόσιν στὸ Ὁ ξ κακοί, ὅπου 
ὧν ὦσιν. ἰδὲ κεν ἑασεθίης ) ἂν 

δὲ μνεσουρανήσῃ ὁ φ΄ κεντουώρᾳ ὡ- 
(99 ̓  ὀλίγη δὲ «δὶ αὐτὸν εχλὺς ἡ» 

ἤτοι δ ὦμον, ἢ ἢ κένταιυρον 5 ὡὼ δὲ 
ἐπὶ τῷ “υτηρίῳ σημνέϊω δ ρθε ἡ, ὁ 

ἀχ, ὠλλ᾿ ̓δθρον" 

«πξοτέρης ̓  στευεστουκϑφέον Ζε- 
ΡΣ ἢ 5. Σ Ὁ ὁξίφοντα, ὃ Ὁ ὠκεανὸν, 

ς ἐ ϑώλωοταν κρυλέῖ, ὁ Σ δε νῶς, ἐαὶν δὲ 

ϑ᾽ νοτίτ κεντοούρᾳ δ ὦμος Φσϑτον ἐ- 

πέχῃ ἁ ἀνωτολῆς, ὅσον ὃ δύσεως, 
εἰντὶ 







ΦΑΙΝΟΜΕΝᾺΑᾺΑ 

οὐντὶ Φ' ὁτε μυνεσοοήτουτός ἐςι Ἴ Φ αὐτὸν 

μὲν τὸν κέντοιυ ρην κουτοὶ σπῶν τὸ 

γλο σώ ῳ αἰθεοοίγλῃ οὐκ γεφελῶν 
ὀλίγη οἰορῳσέου. μῷ τοῦτος δὲ ἐπὶ ) τῷ 

ϑυτηθήῳ ΩΣ φαξϑεθρημυέν ὦ σημυείο 

δαοτελοΐη ἡ νὺξ, ᾽ ὅκετι φησὶ γότον 

οροςδοχφν νοὐλλ αὐτὸν συ ρον ἐπιτη- 
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ρέν, ὃς δυτὸ χήμνερινῆς οὐνοωτο λῆς πνεῖ. 
Ατοὺρ μμετόπιονιν ): Μετοὶ δὲ τρούτου. 
ὡς Δἰασειφῆ εἴνοι ἢ κέντοιυρον ἐπὶ 
πιὸ λοίμυποντι ἡυτηρίῳ : εἰπομδυ δὲ 
ὅτι ἂν οἴη αὐτὸ μόνον ἀνέφελον, δὲ 

υὑπεροίνω δὲ αὐτῷ νεφελώδη, ἑψ ετοῦ 
ζὰ ἐοικότοι σημυέϊω. 

5... ὃν ! ς Ι 3] 

Δηφς οἡ ἄφρον ἐκεῖνο δύω υποόκείνϑμον ὠλλοις" 
Ὺ ΓῚ δ νὰ ! ἴω) δ 

Τού Ἢ τοι, τὰ " ανόδρι ἐοικόζο, , "4091 κειταὶ 
Ὧ ΤῸ: Ι 3.0 ἐὁ ᾿ Ί Υ Ξ 
Σ κορπτδ ἱτ πουραια, σ᾽, "( πσὸ σφισι χηλοὴ ἐχόσιν, 

Αὐτὰρ ἢ δεξιτερίω αἰεὶ πτὸρμυονίι ἔοικεν, 

Ανῦϊα δινωτοῖο ϑυτηρλσ. εἰν διέ οἱ ἀ ὡρὶξ 

Αλλο μαλ᾽ ἐσφήκω") ἐληλάρϑμον Αἱ αὶ γήοϑς 

Θηρλον᾽ ὡς ὙῈΡ μιν Ὡφ9 τΈρ 9) ἐπεφημίξόμτο, 

Δήεις δι᾽ οἴφρον ) 0 κέντουρ» δυσὶ 
ξωδίοις υὐυοκέκλιττο. τὰ ὥ γοὲρ 
οἰνδοὶ ἵκελα αὐτῷ, ὑπὸ ὁ σκορ-- 
πίω κεπτο!" τὰ δὲ ἵππῳ 'περᾳ- 

“ὡλήσια, ὁ ὑπὸ πτὸς χηλεῖς. αὐτὸν μὴν 

οὐ Ἐρμυεξσσος Χείρων φησιν εἰνοῦ" 

τὸ δὲ θηράον» σύμιθολον θήρας. τὸ 

ἡυτήρλον, Ὁ Πηλέως γάμου σηυνεῖον. 

ὁ δὲ Χείρων ὧὖ τῷ απηλοίίῳ κφυτοι-- 

κήσως, δικριοστούῃ σαυυέζη: Φ ποι- 

δεύσους Ασρληπτὸν δ ἡὸν Απύλλω- 

γος, Θ Αγολέα ἢ ὃ- Πηλέως τίυ ἠα- 

πεικίδ, κὶ Ιοἵσονω, φξὸς Τιμνίω κου- 

τηξερίδχη. τὸ δὲ ἐσφήκωτει,, δὺ- 

σουποαχγοίφως ὃ ἐσφαλώς ἐσήρακ- 

τω: ἐρήρέσο. Αντίω δινωηρῖο )Ε»- 

δῦ. σμυέλαδε σώ μια ἊΝ οἰδιώρ)ρω-. 
τον, ὃ γῦἡ ὑπὸ ὅ' δοχεήων θηφήον 
φεθσηγορούθη. Αλλο κ(ο’λ᾽ ἐσφή- 

καὶ ) Τὸ λέγ , ἄγλο θηρίον, ἃ 
ϑὸς αὐτὸν δ- Ἀρώνυν εἰντιδιέσε- 

λεν" ἄοπον » δ ιθίον λέγην τὸν 
κἔντοιυρον χείρωνα, πάντων κεν τοκύ-- 
μῶν λογεώτουτον κὸ δικοηότωτον" αλ- 

λαὶ Ὡϑὸς οἰντιδεοισολάω Ὅῦ σκορπίε; 

ὃς ισέρκεϊ) 9 5 κεντουύρε 2 τὸ ἄ)λο 

θηθήον εἶπεν" ἀμνείνον ἡ) ὕτως οἰκξ- 
στή. 

Αλλ᾽ ἔτι ὙΡ̓ τε ἀλλο περαιόνῳν ἐλκεῖ) ἀςρο, 

Ὑδρζω μιν καλέασι' ὴ 
ἢ ΑΚ ΑΝ υγδῦ 
ἢ, ζώοντι ὄν 

Ηνεκὲρ εἰλᾷ}}" να οἱ κεφαλὴ “ὑποῦ μέοσον 
Καρχίνον ἱκ4. ασεὶρη σ᾽, αὐτοῦ σῶμᾳ λέοιτος᾽ 

Ουρ 



» 
ΑἈΡΑΤῸ ἢ 

Οὐρὴ: ἢ  κρέμαν ον αἷἰυτοὶ κεν (ύφριο 

Μέοση ὃ ἀμ κρητέρ᾽ πυμάτη δ᾽ ἐπίκεις 

ἘΠ ωλον κορφικρῥ» απεἰρίευ κύον ἐοικός. 

ἹΤεραιό θεν ) Περαίζν λέγ τἰὼ ον ο-- 
τολίό. κῃ Ομυηρθ», Νύκζῳ ἐκ ον 

πιρώτῃ δυλυχύν. λέγεται δὲ περῳία 
κθὴ ἡ δύσις: πέρῳ γοὶ γὶρ τῆς γῆς ἐςί. 

τὸ δὲ ἕλκεται, σφόδρα κυρλο- 

λειζϊήστος εἶ; εἶπε" λίων χϑὰ “ποίνυ ἐπὶ 
Εν οὐκπέτεζ αι ἡ ὕδρώ » ὡς ηϑι- 
ὧν ζωδὶ ὧν μιθίρος ἐπέχεσου ᾿ Οῦ 
“ε κῳρκίνε. ξ δ τά λέοντ», Ὁ τῆς 

ποιρ)ένε" τἕρ γοὶρ τὸ ) ζῶον οἱ ἐγλΐωες 

ὕδραν. ἐκοίλεσοιν, ἐπ: Ηρῳκλῆς κρφυ- 
τηγωνίσοι. οἱ  μδέοι αἰγύπήιοιν γεῖλον 

εἰνω τὸ αἶφρον τξρ λέγουσι, πὰ λό- 

η9υς. πιδοονὺς φεοφέρεσιν" " Ὕ» κε- 
φαλὴ Ὁ ζωδὶς ἐπὶ αἷϑὶ τί ἱερὸ 

μοῖραν τῷ φρκίγε » «ἰεὶ τὸν ἐπιφὶ 

μά φ ὃς ἐφι καὶ ῥωμνοήες αὔγου- 
σος, τε τὸ μυεσχήτουτ ὅν ἐςφι “ἢ Ὁ νείλε 
αγαξάσεως: ὼ δὲ τελούτεῆαι αὐτῷ 

«Εἰ τῷ πειρθένον, «δοὶ δ 20, ὁ ος 
ἔςι τ σεαπέμξριῷ. » ὅτε τῦἡ τοὺ πελόῦ- 
ποῖά εἰσ: τῆς οὔ νείλε ὠνωξαίσεως" 

ἢ δὲ ἐ ἐροὶ α αὐτῷ » «Εἰ τῷ κεφαλίὸ Ψ 

ὀφείλει εἶνοῦ τῷ κεντοιύρφυ » ἵγου γὼ 

σὺ (ὺς χηλοὶς ̓  τὸ τέλος αὐτῇ: τῷ 

δὴ φαωφὶ πείνετοι ὁ γεῖλῶ»- ὃς ἐσ 

κατὸὰ βωμυαήεις ὀκ]ώφρι». ἄλ.- 

λωςτε ( ὁ  κόρριξ ἐ ἐπὶ τὼ αὶ δροὶν αὐτὸ», 
ὐμφωνὶς ἡ ὑμῦ πορίφησι' οἱ ἃ » 
λβοιάς αὐτῷ δηλονότι ὃ φ κόρφκος 

μμελουνάσης νοξμϑυ ὁ οτι τόχε οἰφἐ.- 

γῆς γίνεται ὁ γεῖλίθυ. κα ὁ κρῳτὴρ δὲ, 
οἰκεῖ» τῇ Ὑῇ: Εἰδῶλον κόρουκθς) 

τινές φασ: τὸν κόροικῶ " ερῴποντος 
Απύόγλων- ὄντα οἶσσ' αὐτᾷ περν- 

φϑάδαι. σπονδῶν γάρ,» ΓΝ τι» 
κράδης κϑμνιουυντος καιρὸν ὑδὼρ οἱ ον» 

κρῳτῆθα' ἰδύντω δὲ συκῆν ὀλύνϑες 
ἔχεσοιν, οἱνουμυεῖνοι! μέχρι. πεσεῖν - 
θῶσι" φαηόντω δὲ ὅτω, Ὁ, τὸ οἱ κοίρ- 

τημῷ σπου )ήσουυτού . οἱρποίσοιντοί, τέ 
ὕδρων ο ὡς πηγῆς » ὁμοῦ τὸ κρῳτῆφα 

φέρειν,» λέγ ὁ ὡς διεκωλύφρ ὑδρού-. 
στῤσϑ αι! ὑπ΄ ωὐτῆς" Απύγλωνο 

γνόντοι τὸ οὐληϑὲς 9 εἰς ὄρνεον αὐὖ- 

τὸν μνετοιμορφώσοι , ῷ ποιῆσοιι δὲ- 

οὖν «αἰοὶ τίω οἐκμνά τῆς ὀπχύρο. 

Ναὶ μζω καὶ πσϑόχύων διδύμωοις «πὸ καλοὶ Φα- 

Ταῦτα κε ϑηΐσοιο, αξδεργοιδνων “γιαυτῶν, (ὡς 
Ἐξεὶ ἧς παλίιωρα᾽ τα γὺ ὦ πϑύτα μαλ᾽ αὑτῶς 

Οὐρανῷ Ἢ εὐγαρηρει αἰγαλ ματανυκ)ὸς ἰάσης, 

Ναὶ μά ς φϑϑκύων) Λριστός ἐ ἐφι 

ἀυδοκύων τὸ Ὅς διδύμφις κεί- 

,.3.0.. καλένπτοι δὲ ὕτως, ἐπεαδὲ 

ΣΝ ἐώων στοιεἶττο! αἰνατ»- δὲ 

λίρ, ον τῷ δὲ ἑλλάώ ἔδὸς κλίρρυτι, ὃ ὁτι 

Φ κυνὸς ἀνωτολικώτερός ἐσιν. ἐἰςέ- 

ρῶν ὁ δὲ ἐφι δέκῳ λώμηζσβόν τῷ», 
ὧν εἰς ὁμεωνύμνως πϑκύων; ὁτΘ» 

Ὡϑὸ τῷ μεγοίλε κυνός ἐςιν. ὠρήω-. ' 

γῷ» δὲ λέγυτου κύων» ἐττ4δὴ φιλο- 
κύνηγθφ, 



ΦΑΤΙΤΝΟ 

κύνηγθ» δ, διὰ ᾧ ταῦτα αὐτῷ 

«ἰξιπέθ 4} τὸὼ σημνέίω- δ ἀρκῖθ. 
στουορφᾷ » Ὁ θηρήω πειρ᾿ αὐτῷ. 

Ταῦτοί κε ϑηήσοιο}) Πιληρώσους τοὺ 

«ἰεὶ ἡ οἰφρογεσίως. ἐπιφέρῃ λέγων, εδνάώ 

τουῦτοι τοὶ πδϑειρημϑύω ϑεωρήσφας. ζ' 
οὐνεουυπῶν ΠΝ ΎΥΟ κεήμδνω, 

τῷ πφυτοὶ πείξιν τεὺς αὐτοὺς ᾿ ὥραις ὄνω- 

πέλλοντοι ) δρυύονζο “ἥτε Ῥ ποιρ)ένν 
οἰεὶ τεῦ αὐτεῦ χρηρῷ οὐνουτέλλει Ὁ, δύ- 

μ" [᾽Ὶ ὁ λέων ὡσοιύτως , ῷ τοὶ ἄλλο 

ΜῈΝ Α' ει 
σείντος τοὶ οἱωλωνῆ. τῶτο ἄν εἶπε 
Ὡδὸς τὸς “λανήζας , ὅτι ὠτοωκ]οι ἐ-- 

κένοι, Ὁ ἐ ἃ τῶ αὐτίω ὡρασμυένω 
ἔχεσι φορφν. ζὸ δὲ κρυτοὶ ποίξιν κεί- 

α εἰσιν" οἱ ἡρ-σλαάνητες σῦκ ἔχεσε 

ἄΐξιν ἃ θέσεως Φιοιύτζω εὐλαὶ πλω- 
γῴ ώμϑροι Φ μνετουνούφτει εἰσίν. τὸ δὲ 
πουλίνωρφ. ποίλιν ὁ ὥρας ̓ ἢ ποίλιν 

κοιΐρὸ ζδὶς ὡρας οἰνωτέλλοντος (ὃ δύ- 
γοντοί. 

Οἱ δ᾽ Ὡπιμιξ ἄλλοι πότ᾽ ἀφέρες, Θυϑὲν ὁμοῖοι 
ΤΠλύτοϑεν δίδωλω ϑυοχαδεχαι δινδύονται. 

Ἅ τ 

Οὐκ δὼ ἔτ᾽ Εἰς ἄλλοις ὀρθῶν ὕχιτεκμμῆραιο 

ΚΚεύων, ἵχ κέονται, ἐπεὶ πόρτες μετὸμα' “αἱ. 

Μακχροὶ ὃ σφέων Εἰσὶν ἑλιοσομδβων ομαυζοὶ, 

Μακρα: ἢ) σημαία κ|ὶ Ξἰποσσ ον εἰς ἐν ἰγτων" 
"Οὐκέτι δειρσαιλίορ κείνων ἐγώ, αῤκιος Εἰζω “ἐδέπ 

Αὐὐλθηδω το πε κύχλα ταῦτ ̓αἤθερα σή μια τ᾽ ὠι- 

οἱδι πιμὶς ἄγοι πέντε ) Π εἰ- 
ποὺν φἰξὶ ταῖν ἀπλωνῶν, μετοιοαή- 
γε: ἐπὶ τὸν Ἃ πλανήτων λόγον. πέντε 

δὲ Ούφυς Φησὶν εἶναί δηλονότι ὑπεξ- 

αἰρθμεν α ἡλίε .Ρὴ σελέμης: ὅτοι 

οἱ δύο τὸ οἰγούποολιν πορδύονττε!, 

Στὸ κρρκίνε ἐπὶ λέοντοι, κϑ, Στὸ 

λέοντΘ- ἐπὶ σποιρϑένον' οἱ δὲ ἄλλοι 
εὐτείνίως φέρφντει! » ὁτὲ μὴ τὸ ὑ- 
λίς φοξοθαήνοντες ρ΄. μϑίρας, ὁτὲ δὲ 
ὅπιόδεν λπομυένοντες. ὁ δὲ λόγθς: 
οἱ δὲ ἀδγλὸόι πέντε “πλοίνητες ἐπιμυὶξ 
δὲν δύο» Ὰ οὐντὶ Ὁ ] οἰνουμνεμνυγμυένως, 

σον ὄντες δμθίοι Οῖς ΠΝ εἐ-. 

“πλωνέσ:" “]ὰ δὲ τ τὶ ὠδίων 

“λανῶντω. Παΐντυῦεν εἰδώλων) 

[ἀρ 
Παΐντοϑεν φέροντοι ὑρμθσμυένζω͵ μϑὴ 
ἔχοντοι ἕξιν ἔἘχή γοὶρ ὁ ὡρανὰς ζ. 
ζώνας. » οὔκ ἐψφονα Ὁ ξωδια- 
χοῦ" ὧν τίω χίω ἔχά ὁ κρό- 
γνῶ», τί δὲ ̓λυτέμιν ὁ ὁ ὅσῦς » τί 

δὲ τείσίω ὁ ὃ ἄξης, “ἕο δὲ τετοέρτδω 
δἥλιΘ», τὴν δὲ πέμπω κα ἡ οὐφρο- 
δίτη, τἀν δὲ ἑκ] ζω ὁ ἑρμυῆς » τῷ δὲ 
ἑδδυμυΐω κἡ Π σελἐώη. ἐἷ μῳ δὴ ζω! «- 

"ς κύκλος οἰνώτερός ἐς! στοί δ] ων" οὐὐ-- 

“ἰ ὶ δὲ εἰς ἰδικῶς κύκλες κέν"), «ζυ9- 

κούτο δὲ εἰσι Ὁ ξωδιωκοῦ κύκλυ»ἷω- 
πεινότερφι ἴ ἀ΄λωνῶν" ἄλλοι δὲ ον 

ἄγλῳ ὑ φκατοὶ ἃ δ ζωδιωκὸν κύκλον 
«λανενἢ). : φαπξεπό οἱ “δ ίσης ὁ-- 
δοῦ, δι ὴςἣ- ἥλιον ἐπινοξ μῶν Φερόμνε- 

Η γον 



5 ὃ 
γον. ΩΣ ὃ 3 κρόνος εἰς ἕχφιφον ζώδιον 

στοιεὶ ονιουτῶς δύος μυἰμϑας ἐξ, μνεί- 

ων ἦ᾿ αὐτῷ ἡ αἰξεφορ' ς οἰνύει 

ἐμάν! ζω! ] φακὸν κύκλον δι ἐπῶν 

“ὁ δὲ ζσῦς; οἱ ἐτῶν ιβ΄. ὁ δὲ ἃ αρης εἰς 

ἕἔχουσον ζώλον ἡ ἡμνέροις οσ,. ποιέὶ, τὸ 

στοίν τοῦ ́ κύκλον εἰγύει εἰς δύού ονι- 

αὐτὰς χκ μνάμζως ε΄. ὁ [ὶ ἡλιῶΘ» εἰς 

Ξκοιφον ζώδιον ποιεῖ μέδᾳ, ΦᾺ κύ- 

κλον εἰς ονεωυτὸν “σληροῖ' ἡ δὲ Α- 

φροϑίτη κοί “γνῶ μὲν οὐνεωυστοί ον, 

κοί δὲ ονέες ΠΡ Δ  εμένν τῷ Ἑ 

«ἰξίοδ ν ποιεῖ. ὁ ηνῆς εἰς ὲξ 

μάζας γα ἡμυέρας ἱξὰ δ ἢ ̓ κύκλον 

εἰστοιρτί εὐ" ὗ "δὲ σελάδη εἰς ἕκριφον 

ζώδιον δύο ἥμισυ ἡμέροις σεοιοϊ, ἐ- 

πειδὴ Γ᾽ σποίντων βρῳχύτερός ἐφ 

αὐτὸς ὁ κύκλΘ», ὡς νἡ τ ̓ποίντο 

ζω) πον οἰνύειν ἑνὶ ἱ μίωοί. αὕτη μὲν 

2 ἢ αλουνήτων Ἃ ἀκόσιμησις. ωὐτὴ 

δὲν σελζώη Κρ ἑαυτῷ ὠφανὸς 

ἡ ἐςιν, ὑπὸ δὲ Ὁ ἡλίε φωτιζο- 

μένη φανερῷ ἡμὴ γίνε)» Ὁ ὅτε , 

αὐτῇ ἢ λησιώ ζει » τότε κ᾽ φαίνει; ὁ ὅτε 

δὲ αὐτῇ 5 χωράςζεἢ »χρυτ᾽ ὀλίγον δίτο- 

Ἀηδὴ ξύλ ει ὁσον , πλησιωζγ, .γ,0- 

νἂῦ. ἃ ὁγὴ δῷ Οἷς προ γικοῖς ἧ- 

λίου )υγεέτηρ λέγετοι » ἐπειδὴ τὸ 

φδς ἐξ αὐτῷ 5 Ἐχή. Οὐκ ἂν ἔτ᾽ εἰς 

εὔγλες ὁρόων ) Ἐπειδὴ αὐτὼ τὼ 

διδασεωλίαν ὅ' Φανομυένων ἐποιή- 

στίτο οἱ ποίντων , τὸ Στὸ μὲν βοώτε 

τίω σπειρθένον; λπὸ δὲ ἃ ἀρκετὸ 
οῦ δρώκοντΘ» ὃ δ οὖ γένασι» ΚΥ 
δλε Στὸ τῶν ποιῤοινεεεμνένων φῶθ- 

εγνωσμιένων σοὲ ἑξῆς ἐδίδοξε, νριῦ 
φησιν, ὅτι αἰρὶ 3' -λανήπων ςδν 
ἔξι τῶτο εἰπεῖν: ὁδὲ Ἂ εἰς γλήλες 
εἰφορῶν, κα τὸς “σλησίον αὐπῶν, ἐ- 

κρίνῃς ὧν δῦρρις; σοῦ ποτὲ κένται, 

ἐπειδὴ σεοίντες μνετευνοΐφτο! » ἢ οὔκ 

οὖν τουύ τε κει οἱ" ὡςτε σὲ ἂν οὐ- 
τὸς σχιμετώστηπό μὰς ἔχω. 5  ἀ- 

“«λωανῶν, ὡφφς Τῇ ἢ κεφαλ᾿ τῆς αν- 

δρομνέδης ἢ ὃ. ἵππον σημνειξμ ες ; γῇ 

ΑΨ ἊΑΥΌΘΣΥ 
Όῖς ποσὶ ΓΕ φἰξσέα. ἕ ΡῈ νὴ ἐϑρόντων 
εἰσὶν, οὐ λοὶ οἱντιφέροντοο! τῷ κόσμνω. 

Μακρφὴ δὲ σφέων εἰσὶ Μακρφὶ δὲ 
) πολλοὶ κυκλεμυένων αὐπῶν οὐναυ - 

σοὶ ἔσοντοο! » τὸ σφόδγα, πολὺς ὁ 
χεόνε λόγος, "ἢ μοιπροὶ τοὶ πεκμυή- 

ἐμ λυύσσε γεν εἰς ἕν οοὐπῶν ἐόντων, 

εἐντὶ τῷ ἰὼ μοκροῦ λξόνε ποιοὶ 
τἀ ἐπϑειιρεριὼ εἰς τοιῦ τὸν στα ε ΤΣ 

μνένων οὐκ Ὁ διεφηροέναι, ουὐτεὲ “οΐμ.»-- 

πολυ. εἰἰνίτηετοι δὲ τὸ εἰρημνένον υυστὸ 
ΓΗ φυσικῶν φιλοσόφων ᾧ μο"ϑηρω- 
τικῶν» ὧν ὁ ἐπρν την Πλώτων" 

ἐκέψον 20 εἶπον ἐνέγοιν ονεούυ τὸν ὁ-- 
τῶν σιϑρ στη οἱ δ΄. ὅτοι οἰξέρες 
ὦ ἑνὶ φωδίῳ ιασὸ τίω αὐτὼ μοῖ- 
ρεψ" τότε ἈΝ συμυπέρφισ (ῷ ὰ οἶκε- 
μένης γίνε. ς δσόλ)λυΐ ) ὅτος ὁ κόσ- 

(49: σπου ελ)όντων ουὐπῶν "ἡ πείλιν 
κινη)έντουν οκ τε αὐτῷ ̓ οἰνωνέωσ: ν 

»ἡ "Ἱίσιν ἔνα! κόσινει ἄγλα ἔφα- 
σον" ἐψήφισοιν δὲ δ) 69. γένεος οὐ ον 
μυρκείσε ποχλῶν ονιουυπεῦν. ὁτῶν 

οευὖ δυτὸ Ψ'᾿ αὐτῷ σημυεῖξ » ἐπὶ Φ αὐτὰ 

σημνέϊον κριταντήστσιν οἱ πείντες 
οὐιαυτός ἐσιν" ὅτον Ὁ» ἰφ᾽ ἕ τς ἐρ- 
ξηἢ σημυείξ ἢ χβόνε. ἐπὶ τὸ αὐτὸ 

πάλιν ἔλθῃ » Ονεουντὸς ἐφιν" Οὐ- 

κέτι ϑαιρσοιλέος κείνων » ἐγὼ) Μέχρι Ι 

ζύτε ςικ)έον" εἰσ ἐπ᾿ ΠΕλῆς εἰρ'χς» 

τὸ, ἀρκι ἐΐζω, ἐνωγνωξέον, ἵν᾽ ἡ 
οὔκ ὧν δ ερσὴς ΠΩ “«πλωνήπτων 

εἰπεῖν" ϑριθαῦ δὲ ὧν ἐἴη μοι τὸ αἰθὲ 
Ὡ ἀπλανῶν μοίθηκφ. ἡ οίμάω 
οὐμὐ» Φῆσος αὐτοίρκης ἢ Ὁ ἀαλα- 

γῶν τοὺς φδξιτροπάς, Φ αἰξιφοροὶς» 
ς τοὶ ον ἑκοίσῳ σημνέϊω εἰπεῖν: αἰ τίου 
δὲ τέτων, ἡ Ὦ αἰξὴ αὐτὰ γινομένων 
σοικελίον» φηθαγμυοὶ 5 φεθηγήσῃς, 

υὑπυλείψες ̓ ἐπι Ὅλα ἐωϑινοή Ζε κϑῊ 

ἑστέρλοι»"ἡ τοὶ τώτων οἷ λφά- φαΐ- 

ΤΡΊΗ δὲ ανώ(φνλοι; Ὁ τοῖς χεόαις 

ανόμϑιοι πῶὺς οἰγλήλους" τῷ ἰσῶς 

ἐδὲ φξθηκραβώσουηρ “«ἰδὰ τέτων, 

ἐπεὶ δὲ ῥεθεόν ἐφι τὸ αἷθὴ τότων γεῖ-, 
ὡ! 



ΦΑΙΝΟΜΕῈΕῈΝ.Α. 
᾽ ῃ Ὁ) δ ἮΝ Δ δ᾽ ᾿ 

νΔ! εἰςπτοί ἡ 5)" εγώρεέ γ ὧὖν εἰς ΓΤ Ξ 
, ῃ 7ὔ « 

ὑὸς τὸ μυέτθου, κὶ λεσϊα, μόφλ" ὅ- 
3 Ἵ ᾽ 

σῶν δὲ ὩΞ λανήτων καὶ διυνωτόν ἐφι 
Ἅ νὰ Η “ ») ε' 3 ᾿ 

τὰς κύκλες εἰπεῖν, δύδηλον ὅτι ἐδὲ 
ες "Δ “«ᾳτῷὠολμεἷ ἈΠ κ 

τοὶ οὖ τεὸ αἰ)έρα σημυεῖου"οθεν νῦἢ εἰκό- 
σῶς ἐπιτιυνῶσι τεῦ Αροότῳ εἰδυνωμνί- 

΄ 5, “ν΄ » ς." ο. ξφ 

ἐν, φήσωντι οἰδύνοζ» εἶνωι αὖθι τέ- 

,, ς “ 

σῶν λεγήν;, οἱ ποιξωτλῶς φροθειουέν 
“«ἶθο  φεηνομνένων εἰπεῖν ὁ δὲ Φ (- 

, Ἵ “ 7 ᾿ς γν Α ϑ, 

σις πῇ λεκῆαι , καί ἐφι κοινὸν, τοι 
΄ Ἁ ᾿ ΜῈ ἐν ἀ τ ω᾽ 

γε κύκλῳ κοῃ τοὶ σηινεῖω εἰπεῖν, ἵν 
5 ΔΑ, τὴ ΄ ΣΡ ἈΠ" ΜΓ 
ἡ» Ὁ ὑνεν “λανητῶν τοὺ σημνεῖου ΚΘΉ 
" ι , 3 » «ἢ 3 ὅτᾳ » , 

τοῦ κύκλοι» δ )οιῤμὼώ εἰπεῖν" ἐκείνων 
᾿ ᾽ Γ »νἭ » ͵ 

δὲ, τετέσι ὅ; αἱ σαλανῶν,οἰρπκιός εἰινι, 

Ητοι νϑὺ, τα εκῶτ᾽ εἐγαλιίκια ϑινωτοῖσι 

Τέωσωρᾳ, ΤῊ χε μάλιςα ποιϑὴη ὀφελός τί “Διο 

Μέρα αὐθ σχοπέογνίι  πλϑμω μϑρμαίων ἐγιαυτὼν. 

Σημαΐᾳ ογ δ μα λα πᾶσιν Ἐχιρρηδῶν σξ κει) 

Πολλά τε, ἡ ἀεδὸ)ον π’λυτὴ στεδερ μέτα τ λυ τα" 

Αὐτὸ! δ᾽ ἀἰπλανέες ἢ αρηοότες δλήλοισι 
Πού τες' οὐταῖρ μέτρῳ γε δύω δυσὶν ὀυτι φέρ,» 

Ἡτοι κ᾽, ζζγε κάτι ) Διδωώξας ζὶ 
«ἰὴ τῶν φωρνομδύων, ἦλθε ποίλιν 
ἐπὶ τίω τῶν κύκλων διδοισκαλίων, 
οἵ ἶνες αὐοηροὶ δὲ κοιθ᾿ αὐτοὺς ἐφανεῆς 
εἰσιν ἡμυΐν . πλί τῷ γαλαξίου, 

ὅτι ἐσὶ νεφελώδης" διπὸ ΤΡ ἐπεῆλανς 
ὄντίν δὲ αὐτῶν ζωϑίων » ποιέϊτοι 
πίω κῳτοίληψην. ποιέζτοι, δὲ λόγον 
αὐθὲ τοῖν πεοσ ρων κύκλων, φ 0 ὃ 
δἰνοί τροπικοῦ » ὁ ἰσημνεράνοιῖ, 

[᾿ ὯΙ χἰμερανοί, ἢ τὸ ζωδιωκοῦ. 
ὅροι γείρ εἰσι μιοίλιςος βιωφελεῖς" ὁ 
δὲ ἀρκτικὸς, "ἢ οὐντορ ]} 96.» τὶ ὃ γα- 

λαξίας, ἐδεμυνων τροπῆς ὠφέλφων 
ἔχεσι. χΘῚ ὁ 2 ϑερανὸς τρφπικός; ὃ- 

τι οὐ πφιρκίνῳ ἡνόμδυ. ὁ ἡλιῷ», 
ὄὔρχετοου! τὸ ϑέρος ποιεῖν" ὁ δὲ ἐσημυε- 
εὐνὸς, ὅτι δύο γίνον") ἰσημνερφήοῃ 

ἐυΐω δὲ ἐφάνη, ον τῷ κριῷ, φα- 
μδυὼθ,ὃς ἐφι κουτοῦ ῥῶ μουίθς β(φόρτιος, 
ὁτὲ “9 δ)ήκην λουμνοοίνεσιν αὐ ἡμυέ- 
ρει! ἑτέρῳ δειχάμερινν,ον τοῖς “χη λοίϊς 

οὖν τῷ ζυγῷ τῷ φαωφὶ μυὠνὶ, ὁς ἐφιν 

᾽ ͵ὔ 
Σ αγυομυένῶν 

ὀκ]ώξοι 3 ὅτε αἱ γύχες ποδϑ ἢ ή-. 

κὴν λωμυξάνουσιν' ὁ δὲ χἀμνερανὸς, 
ὅχε ον αηϑκέρωτι ἄρχετου! τὸν χημνῶ-- 
νώ ποιεῖν. ὁ δὲ δωδιωπὸς » ὅτι δ[φ- 
πορδυόμϑμ(Θ» τοῦτον ὁ ἅλι(Θ» ογιαυ- 

ἢ ἦρ “ κα αΖ ᾽ 
σῶς» ᾧ χίμνῶνός ΄-ε Ὁ Ὁ ϑέρες 4- 

τιίθ. γίνετοι!. πὸ δὲ, ονωλίζκιο 
δινωτοῖσιν, ἤγϑευν δ (θεώ ὄντο “ἶθα-- 
Φερέσιν » οἱονεὶ τρογρειδὴ » κυκλοτε-- 

ρῆ. Τῶν κε μούλιςτι) Τ ὅτων 3" τεσ’- 
σοόρων κύκλων φησὶ Α ποθὴ γγύοιτο ς 

ὠφέλφα ποθὴ 2»6τι δεῖ εἰδένοιε ποί- 
οὐ ἐπιψαύσας ποίων τροπὴν ποιεῖ, 
ὠφέλειω δὲ ὅτι Οἷς προΐγ ζῶσιν σύ- 
χοήρως ἐπιξώγλορμδν ἢ οὐ σι γεωρ- 

γεῖν, αὶ ὧν τῷ λέν. Μέτρα ) Η- 

ηθν πεὶς ᾧ ἔτες τροποὶς (᾿ὶ «αἷξεό- 
ἃς απἰδασκοποςιῦ τι » οὐγυομϑῥων τοῖν 

οὐιωυ" ἑκοίς ἡ “ϑοπὴ ἡ «ἰϑίοδος. 

Σή (ούτοι σ᾽ σῇ κοίλων) Ἐπαδὴ ὅτοι 
κρρθ᾽ ἑαυτὰς οἰόρῳτόι εἰσ!» γΣ ὁ κα- 
ζωλωμυβάνονδ, Δ] αὶ τῶ τό φησιν, ὅτι 
σημνεῖον ἑκρύς ἐπιῤῥηδίν ς γι. 

[7,2 



δ 
ἐδνα ληφθάζωι ὡκ ϑ΄ σευύεγυς Ὁ 
“ποιντοιχό)εν συνημυμνένου κεν). ἐρεῖ 

δὲ ᾧ σημνέϊο κφυτωτέρω. λέγη δὲ σή- 

μίῳτοι αὐτὸς τὼς οὐφέρους ἢ κύκλων » 

δὶ ὧν χρώφον) σεεφῶς. ὧν τοὶ ἐδ ἢ 
᾿ ΓΑ δὲ ΖΕ; ᾿ δὲ 
οὐτἕς τὠδϑὲνξῶ οὐὐτὸς ποῦ δὲν 

σευδεγίς. σεεργμνένω δὲ, ἐντὶ τῷ 
στυυηρμοσ ένα. Αὐτοὶ οἱ, ἐπλω- 
νέες ) Αὐηοὶ δὲ οἱ κύκλοι οὐ σλανεῖς. 
Φ πορηρμοσι μένοι οἰδλήλοις εἰσὶν » 
εἰ ,9 Ὁ παρωλλήλες αὐτὸς εἰρήπφυσιν 

εὖνοι » οὐρηρότες οὐ , ἤγϑιαν ἡρμθσ- 
͵7 2 ͵7 ᾿Ὶ 7 

μένοι οὐλ)λήλοις ουτοὶ Ὁ μινέγε)ος, 

ἌΡΑ ΤΤΟ { 
«τλἰὸ ἐγὶ ποίντες ἴσοι εἰσὶν, οἱγλ᾿ ὁ 
ἐσημυερινὸς , ποὺ ζωδιωκῶ" ὅτοι ἡ 
μνεσοέζ εσι τυ) σφοῆρων. ὁ δὲ θερινὸς 

πθοπιίὸς » τεῦ χάμνερνῷ" ᾧ ὅτι τῷτό 
ἐσιν » ἐπιφέρῳ Ὁ αὐτὸς, οὐτοὲρ μυέτξῳ 

" δύω δυσὶν εἰντιφέρ4ν)" ὥνὲς δὲ ὃ. 
τῶς ἠχθυσαν τὸ οἰντιφέρον: . οντὶ Ὁ 
οὐναντιουῦτον" (Ὁ ἡ ἀντιφεράζειν, τὸ 
οναντιξαχ,, ἵν᾿ ὅτως κούωμδμ, ὅτι ὃ 

ζωδιωκὸς ὶ ὁ ϑερινὸς ἐναντίοι εἰσίν" ὁ 
ΚΦ ἡ ζωδιωκβς μυείξων, ὁ δὲ θερινὸς,» 
ἐλάώοσ ων" χὰ ποΐλιν, ὃ ἕὦ ἰσημνερλνὸς, 

μνείξων, ὁ δὲ χίμμεννὸς » ἐλώοσ ων. 

ἘΪποτὲ τοι γυχ])ὸς χαϑαρὴς ὅτε “λους αἰἴαυοιὶ 

Αφέρας ὁριϑοφποις δγειδείκγυται ϑθραγίη γυξ, 

Οὐδὲ ὡς αὐδρὸνέων φέρετα)" γεόμζωνι σελζευῃ ; 

Αλλαὰ τατε κγέφαος ϑδζρεφαμεται ὀξέα πλοζῳ 

Ἐ ποτέ τοι, τῆμος ἢ «ἰἶδι Φρένας ἵκετο δα μᾳ, 

Σχεψαυϑίῳ τῦαλτη κεκεασμμέγον θυρέί κύκλῳ 
Οὐρδωον᾽ εἰ χα ἴις τοῦ τ ποτοςας αἴλλος ἐδιάξς͵ 

Κῴνο «Ξιϊλωυὲς (2χαλὸν ᾽ γοιλα μὰ κοι λέοισι, 

Τῷ δυο γθοιζοω υϑὸ ἀλιίκιος εἐἰχέτι κύκλιος 

Διυφται, τὰ ὃ μέτρα. τοσοι “πισύρων “ ἐθγτῶν 

Οὐδυο᾽ Οἱ ἢ σφέων μὲῪ αἰ μείνονες Εἰ λίοσονται; 

Ἑἰποτέζζι ) Εἰποτέ σοι οἰνεφέλου 
γυκτὸς σης" πότε ΝᾺ Οὺς οὐφέρῳς 
εὐκριβέσερον ἐπιδείκνυττι! ἡ νύξ' Ὁ 
εδεὶς οὐφέρων οὐδραγὴς κριζοὶ τὸ φοῖς 

οκ τῆς “λίπ “ἰραφορῷς ». ἀγλοὼ πῶς 

φωώόνε)" εἴποτε οὖν σοι “οτἱωικοῦ- 
τῷ ἔκληξις ἤλθε Ὁ ϑωυμῳσιμνὸς, 
γφυτῶν οήσωντι ἢ“ ἐροωνὸν ποιντούχό- 

ον ἡλωμδύον σφαιροφδῶς αὶ αἷϑε- 

᾿ς 

ΚΟ: Ὲ διχόμυνι : 
εραῖς, κα [ οὐλος τις σορεσήκως 

ΒΕ σὺ Π « 

ἔδηξεν ὠχένο τὸ Ὡῷϑίξλεσην, ϑιαξ 
κρυλδσι γοώλο. λέγη δὲ ἢ γωλαξίαν 
κύκλον" οὗτίΘ» ἡ) μόνΘ- ὁ ἄλλων 

ὄψῳ κοιζιληπῆὸς, δ᾽ αὶ τένὴ ἐν αὐτῷ 
« ͵ 7 " ω 

ὡς γεφελώδη πίλησιν. ἰσδι ὅτι 
τέτῳ σι γα λαξία ὀμόγεες ΑΘ 

εἐδεὶς κύκλΟ- ἐςί" Ὁ οὖν, ὁτε σπίκς 
᾽ ΝΠ ΣΝ Ἂ. ἢ ΝΣ φὸ ΠῚ 

οἱ ὑροίνγιον ὁρῶν γοιυεὶς» ἤηρε ὁτε τοὺ οὐροίγιου δ » 



ΦΑΊΝΟ 

ἢ ἐφ᾽ ἡ ἣ μοίλισου ἐμφωνὴς ὁ ὁ ἐρωινὸς, 

ἢ νούχα κατε Ὁ μνεσονύνξ]ιον' πότε 

οἰκο βξντεωυι βθίλισου σοὶ ὄφρα ὀξέα 
φαρό,ϑροι. πὸ δὲ οἰδρωνέων, ἤ ἥηθὶ 

οὖς τῷ φωτὸς τῷ ἡλίε οἰδρανεζό- 

ῥδυφ.. μον δὲ διχόμνζωι, 2θώφετοι 
ΡΝ γεόμυδω ὃ} ὁ ψωνᾷ εν τῇ νεωεὶ ΧΔῊ 

“ϑρ.» οὐκ σοιυό υ φαοιδέ ἐη»ἐτσφ- 

δὴ τότε ἐμυφωνὴ εἰσι τοὶ ἄφρω, μ᾿ 
κρυτοου χουζόμδμα κασὸ Ὁ δ’ σελώυιοικοσ' 
φως σιοίντη "2 Πα μὰ ἴα. εἰηοίν τον 

εἰσελζώς νυκτὸς σης. “λήσᾳς δ΄ 

γαλαξίαν σκέψαι» « ᾧ πος ν- 
τριμεἶτουι ἐρωνές" ἕςι τ ὅ᾽ μνεγί- 
σῶν κύκλων" φανήσεται σϑι ὁ θι(θ» 

γαάλοκ]" ἐσὶ Ὁ οὗτ» λόδυκος λο- 

ξῴρϑυθ. Δ] α' δ πξοπικ ν» ΧΩ μος 
κρϑν ὑαϑπίπῆων αὐτὲς, τέμυνᾳ ζω- 
διωακὸν κύκλον κουΐοὶ διδύμους, ΧΦ 

“οξότζων. εἴρητο! δὲ οὕτω, Δί τὸ 
λόῦυκεῆς νεφέλαις σημνοεήνεοκ,, πίω 
“«ἀδιραφ ὺ αὐτῇ. Ἑ φϑϑένης δέ 

φησ:, (υυϑικοῖς αὐτὸν διηηούμαμ(», 

τσ ἣ᾽ “᾿ Ηρφὶς γέλακθ’ γ ἌΝ 
οὐκ χυϑέντ.. ἤκεσε πειροὶ τοῦ 
Ἐρμθο; ὅτι οὔκ ἴδιός ἐ ἐςι. )είσῃ οὖν 

ἐκένο τὸ “αἰδαγλζωυὶς » τὸ κουλού- 

ἣν ον γάλα, δι κύκλῳ ἃ Ἵ ἐρωνὸν 

Ῥ (ἄλλον ΜῈ 

ΜῈΝ Α. δι 

Φξιλαμνβαίνη Ὁ) φΦ αι. 

Ὁ ἐρανόν' ὃ 

ἣ ζωδιακὸς μέχρι" ων ἢ σροπικών ἱρὰ 
τάσιν" ὁ δὲ, το) Ἵ λοιπῶν ογεδὸν 

ἐπιψ αὖ. Τῷ δὴ 2 χροιάν Νο- 

ὅντοο! ιδι ὁ ά ἄλλοι κύκλοι ὠπεεῖσφι, 

ἐφ᾽ ἑκοίσου ὁ φέρων τῇ τ, φορᾷ 

2θαφο ὀμϑμοι, αἼδορληλοι ᾿ς φϑὶ τὸς 

αὐτὲς τι κόσμῳ πόλες κεξρδυοι ὡς 

πέρ9: δὲ ὃ Φ οἱ ἱ αἰ ὰ τ πόλων ὀρϑιοε 

φϑὸς τὰς “παρφλλήλες κρυλώμϑυοε 
κόλερϑι: ἄπᾳρφι δὲ,» οἱ μυήτε ποι- 
φφβ»ληλοι, (μήτε Δ] ὶ πύλλων, οὖλ- 

λὲ  λοξοὶ, πεπειρρϑβοιδὲ ον Οῖς ἐ- 
πείροις" κόλερφι δὲ, ὁ ὅτι τὸ μέρος 

αὐτῶν ὠφαμρέτωι , καί ἐςιν υσσὸ 

ζω. ὁ δὲ Αρφΐς τέτων σὅκ ἐμννή- 

ὅϑη εἐδενός. ὁ ὁ δὲ νδεϊτέτῳ δὲ τῷ γω- 
λαξίᾳ εἰδεὶς ἄγλων ἐεὶ τί χρφιαν 
ὁμθιζδ» διὸ καὶ οἱ ἄλλοι εφωνέδς. 
αὐτὸς δὲ φανερός ἐ ἐςι.τὸ δὲ δινέϊποοι, 

συμνπερήφε ἔρεται τεῦ ἐρωνῷ, πιὸ δ 
γαλαξίῳ, οἱ δύο εἰρημϑύων σεος οἴ-- 
ρῶν ἰσόμοιροί εἰσιν, ὁ. τε ζωδιακὸς, 
Φ ὁ ἐσημυερανός" ΚΘ Ρ̓ Φ ὅτι μέγι- 

σοι" οὗ δὲ λοιστοὶ τἄτε μμεέονες, ὃ, ΤῈ 

χήμεφινὸς τἢ )ερανὸς τξ οπικός. 

Ταῦ, ὁ μδὸ ὀγυλον δε) κατερχομένς βορίαο᾽ 

Εν δὲ οἱ ἀμιφύτεραι κεφαλαὶ διδύμων Φορέοντα)᾽ 
ΒΕ) δὲ ἃ γϑιωαζο, και.) α ἀρηρότος ἀωομηριο 

Λαρι}} κνήμη καὶ ὶὶ ἀξισερος ὦμος ἐπ᾿ αὖ 

Περσέος' αὐϑρομέδυς ὃ ἢ μέσην αἰἴκῶνος ὕπερϑεν 

Δεξιτερξωὸ ἐπεχῷ τὴ μὼ οἱ λθαρ ὑοι κξιται, 

Αουτερον βορέῳ 269} γύτῳ ζ ἐχικεκλιτω αἴκων 

Οπλαὶ δ᾽ ἕω πειοι; ὼ ὑσταὐ γενοῦ ὀρνίϑφον 

Ανῇ 
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Ἄχρη σιὼ κεφαλῇ, καλοῖπ᾽ ὀφιδχεοι ὦμοι, 

Δυπὸ δινόνονται, ἐλυλάνϑκιοι «ἰξὶ κιύχλον, 

Η δ᾽ ὀλίλϑν Φέρεται γοψιωτέρη, ἐ δι᾽ ἰδάστων 
ΕΝ λλνος 

Παρδενον' δλλα λέων ἢ ἘΜ το οἱ ἅ ἀράμμφω 

Ἐξείης χέαπται βεζολημένοι" αὐΐζς ζ ἢ κύκλος, 

Τὸν μὲν ὑπὸ φῆθος ἢ 5 γαφίρα, μέχϑα ὴ αἰδὼ 
Τιως δε, διίουεχέως ὑπθερῦε χέλε Ω 

Καρκίνον εἶχ! μα λιςα διχαιονδρόν κξ γούσῃφ 

Ορϑὼ, ὃ ὀφϑαλριοὶ κύκλῳ ἐκρύτερϑεν ἢ ἴοιεν. 

τ ὥ ̓ ὉσΌΥ τεμώλιςα. δὲ ὑκτῶ μοτευθοῦτος Ὁ 

Πότε (ζ ἐνδια ςρέφεται κα θ᾽ ὑπερΐζο το “γα ης' 

Τὰ τοία σὴ, ον περούτη" δέρεος ἢ οἱ ὐτϑοπ αὶ εἰ σιγ᾽ 

᾿Αλλ εκ ὦ (υρέῳ «ἰδ, καρκίνον ἐξήδικται. 

Το ὸ μὲν ἐγίύθεν ) Λοιπὸν ἑξῆς διὲ- 
σκωλίαν σπηιεῖστοι ἀκολέϑως 

“σ΄λιν λπτὸ τῷ βορείε κύκλε" καί 

φησιν, ὁ ἃ ϑερανὸς » “πλησίον ἐξὶ τῷ 
βορέε. Ἐν δὲ οἱ οὀμνφότεραι ) Ἐν 
αὐτῷ δὴ κδι τξ ἡνιόχου τοὶ γϑύνωτοι. 
οἰρηρότος δὲ : ἤγοιν στωυηρ μοσιμυές- 
νου ΧΦῚ συμυπεφυκόφς ταύρφ. 

Οσλορ ΓΝ ἵππειοι) Αἱδὲ φ ἵπτς 

ἑωλαὶ, Θὸ τὸ ὄρνιθος αὐ χιὼ, στοὺ 
αὐτῇ ἡτῇς ἱ ἄκρῳ κεφαλῇ »( οἱ λώμυ- 
«υδοὶ τῷ ὀφιούχου ὦ μ,9.» “περὶ δ’ κᾷ- 

λον κινοῦντοι .» «ὐθεελολέντες κϑῚ 
ἐξκείμϑιοι. Η ὁ]; ̓ὀλίηον φέρετε ) 
Σημειούτοι! ᾿ καῇ φησιν ᾿ " 

σαιρθέκθ. ὀλίγον εἰς τὸ ̓γοτιώτερην Ὁ 
κύκλῳ φέρετε, τῷ σῶν ἐπιψ κύει 
οὐὐτξ, ν᾽ ὁ λέων Ὁ ὁ κῳρκίνθν 
ἐπιψαύει αὐτξ' ὁ ὁ ὃ κύκλῷθ», Ω " 

ἡλέογτο υὐὸ τὸ φῆϑος; κ δ χίῳ γιφέρα, 

ΩΝ μέχει. Ω εἰδοίων τέμνει" μὲ δὲ 
καρκίνον δ ὅλου πέμιγει, ἄχει τ γο- 

τιαΐ ὀφρώκε" σὲ Ὁ τὸ  ζώδιά ἐςιν 
ὁ κύκλο" αὐτὰ ὴ Ὁ ὑσέρκ4ἢ ϑοδ. 

ὅν. Ηνγς μφῴλιςου) Οπον μούλεςτό 

οὖ τόὅτῳ τῷ ζωδίῳ γνωράσῃ » "ὃ δι- 
χῶς τεμυνόρμϑυον ϑεωρήσᾳς δ καρκί- 
γον» ὀρ)ῶς τὸ σφό όδγο, κρωλῶς. Πέντε 
Υ ἅ ἵνα] φεφεῖν) Πρϑς τὸ κλίμ(φ: 
τῷ Ἑλληαπόνῶν ΡΣ Λακεδωόμο- 

γί» δυκεῖ τῶ ' φῶν ομνένων πρφῴγ- 
μείων στωεῖνει , κὶ ἐφι πιϑεονὸν 
ἐκεῖσε Ἁίἰατεί βεν, ὕγνθα ἢ τὸς λό- 
γξς ἐποίησεν. ἐντιπίπ]ε: δὲ τὸ ῥη- 

δὲ δὲν αὐτῇ, Κείνε πὸ κεφώλη τῇ 
νίοσ εἾ ἡχί φῇ ἀκρ» τετίςιν ἐπὶ 
42( ὉΡΑ͂Ι, φέρε »ύκλε. γιφθ᾽ ὃ 

κλέκο ἡ μυεγίφη ὑμνέρᾳ ὡρῶν δεκρι-: 

τεοσοίρων : Φ ποιῶν πεμυπῆημθρίων 
ὥροως», τατέτε κο)ὸ τοὺς Αβθάύας κὶ 

φ 



ΦΆΤ ΝΙΊΟΜἝΈΕ.Ν ΔΑ. 
τἀ Ἐφεσον κεῖτ αἱ φασι, ὁ πόλος 
ἐξηρτητοο Μόν» Ὁ»: Τὰ σεία δ᾽ ὧν 
περῴτῃ Τότε φησὶ τοῦ κύκλε' ἐκ 

εἶπε ᾷ κουποελήψεως » τὸ ιβ΄. ξώδιω 
ἢ σηυνεῖα" εἰς γ. μνεπθηέντοι ς μ»ε- 
οὐϑώντω. τὸ ἢ πέντε μυέρη ιπσέρ 
σὐρεδήσεττο » ( Φ ὕψῳ κινώρδνο 

᾿ τῷ δὲ πρίω, οὖν δύσᾳ Θ᾿ πόχφα: ω 
δὲ τέτῳ τιδ; κύκλῳ ΠῚ 2ερ νει 
γίνον")" ἊΝ ὁ τότε Ὁ μέτθου ἐςὶν 

ὅτω στον! δεῖν" ϑδ ὃ τὲς νυχ)ημνέρῃ 
ὥρας, «, εἰσιν καῖ. ἀ ὧν ἕ ὀκ]ὼ 
μερῶν αὐτῷ (; πέντε διδνεκῶς ὑ ὑπέρ- 
γ4«. τοὶ δὲ τρία υὐύγφω. οὐραθμυή- 
σωμδρ ἕ ἐκφύτον μέρ», εἰς τοεῖς ὥρας 
συμνπληρέμδρον οὥτως Ἑ γ. ΓΑ 

ὡςτε εἰναι! σίου θερανζὸ καὶ ἡμνξ ἕρων " ὡρῶν 

. πάλιν τοὶ υὐπόγφα μϑ' ως ἔχοντα 
πεῖς, ἕτω, γ΄. Υγ: θ. "ἡ ἔπιν ἡ )ε- 
Οὐ: νὺξ ὡρῶν θ΄. τὸ δὲ οἰνούπτελιν 
ἐπὶ ' χάμνῶνθ», τίω ἃ Ὥ ἡμέρων ὡ- 
ρῶν θ΄. τῶ δὲ νύκ]α ε΄. συμυθαήνει 
γ(νεὰκ. οὐ δὲ ῖς ἄλλοις τόποις τοῖς 

δἠρζικωτέρφις » ὅσε ϑερλνὴ ἡμέρᾳ Ω 

᾿ χάρνερινη γὺξ “λέήόνων εἰσὶν ὡρῶν 
ἢ χὰ: ὑ χὸ ΟΝ «“λείες μθέροις Ἕ 
πέντε υὐπσεργείες εἶναι, ὅθεν εἰ Ὁ. ἕκου- 
σὺν ζώδιον δύο ὥρας ἐπέχ» γα ὅτε 

μμερενὴ γυξ, ἅτε πριν ἡ ἡμέρᾳ χ δὼ- 
κρφόωρ(» ὀφείλει εἶναι» ὅμιως αὶ 

63 
τοὺς Δἰφφόρες «ἰδιφοροὶς : οἰγλαχοῦ 
Ξ μείζων, οἰλλουχοῦ δὲ ἐλαων γί- 
νεἧ. τὸ δὲ ἔνδιω., ̓ ἡμερινα, ὑψηλοὶ 
υσὲρ γνῶ, ὅ᾽ ἐνδεον χρφηρὸν 
τὸν μυεσημενθρινὸν ᾽ εἰ)ε ̓ Ὶ ἐπέ νει 

ὦ Ὀρία μυεσοή τουτόν ἐς: ποΐσης “' σ᾿φαί-- 

σ». βαρ" Θέρεθ» δὲ οἱ ) Ἐν τεῦ )ερινῷ 
κύκλῳ τῇ ὁπό εἰσι ὗ ἡλίε χρυτοὶ 

λόγον" αἣ ὶ Ἢ γεριναὴ τῷ ὁποοὶ ον τῷ 
τϑρκίνῳ μγἰον5), ἡ . μϑῖρων αὐτῷ Ὁ 
ἡλίς ἐπέρνῶς" ὙΝ ,ζώδλον οὖ τότω 
σεὶ κύκλῳ ἐ ἐςί. μ(ϑ) οὖν τη" μϑῖραν 

«» καρκίνξ » Ὡιπεινότερῷ. ὁ ἡλι»- 
φθὸς οἰνευλογίων ἡ Ὁ γίνεοχ,. Σ 

οὶ τϑρ ὀκέτι ἐπιδιδὼτσιν αὶ ἡμυέρω. 
οὐδ᾽ ὑφαιρεῖ τ) «μφυρτυρεῖ 1 δὲ τῷ λόγῳ 
τότῳ ἡ ὡρολογίων οὐἰργφα. 
αὶ ἢ σκιὰ Φύγνώμο γΘ» μϑ' τὸ πο- 
δᾳλλάξαι ἃ τ ὕλίον τὴ ὀίδύζω μυοῖ-. 
ΤΑ, φΦ κωρκίνϑ,φκέτι ἐπεκ]είνεϊ),»ὠλν 

οὐγουαπ ται. τὸ δὲ ̓ οὐτξοποὰ » τε- 
έςιν ον πιὸ ζωδὲς ὦ τότῳ τὸ τέλί» δ΄ 
ὕψες κουτουλεμυποίνες » Ὁ τιν 

τὸ γοπιώτερον τϑοπὴν ποιεῖται. 

ΑΝ ὁ Ὡ ον βορέῳ ) Οὗτῷ» ἃ 5 ἕν, 
φησιν. »ὁ κύκλθ» ὡς εἴρηται " ἐπὶ ἢ 

καρκίνον ἐφήρινζα.. οὖ τὅτῳ ὁ 
ἡλι(Θ» δι ἦν ῳ ρὶ μ ϑερά- 
νἀ προπικἑὼ ὅϊραν. 

Ἄλλος δ᾽ αὐ Ἥιίωναι νύτῳ μέσον αἰρρκερϑα, 

Τέμιᾳ ὦ πόδοις ὑδϑροιχδά, χ) κῆπος ὠρίου, 

ΓΝ δὲ οἱ 4] λαγώορ ἀτὰρ κυγὸς αὶ μαΐλα πρλλ ζω 

Ἄλυται, ἀλλ᾽ ὁπόσην ἐπέχᾳ ποσίν εὖ» δέ οἱ αῤγῶ, 

Καὶ μέγα κενζμ  ρφιο μείᾳ Φρενον" «ὦ δέπε κέμ- 
Σ κορπίυ, οὖν ὃ τοζξον αἰαυού “ζϑυτηρος᾽ (ὁον 

Τὸ πύματον κοαϑαρϑῖο πἰλερηθυϑμος βορέαο 

Ἐς 
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Ἐς νότον ἠέλιος Φέρεται ̓  τρέπετωι γέμϑυ αὐπῷ 
Χάμεσιος" χα! οἷ, ποδία, ὑδὺ πὐθατελλεταὶ ὑψού 

τῶν ὀκίω, ζὰ ὃ πῶτε κατώρυχα δηϑυον.. 

ΑἈΘ- δ᾽᾽ ἀντιόωντι ) Περὲ τῷ χή- 

μυερίνοι τξοπικϑο λοιμυθ οἶνεε, κου 

φησιν, ὦρλΘ- δὲ κύκλος ον τῷ 

γότῳ οἰντιόωντι» ἤηθ» τῷ ἐξ οὐαν- 
πίας Φ'᾿ βορέω, ὃς τέμνει τὸν εὐγόκε- 

᾽ ͵ “ ΄σΝ, Ξ 

ρών" ὧν Ούτῳ γοὲρ τῷ ζωδω τροποὺὶ 
«χαιεφλναὴ γένοντο. ὅνες δὲ ονωντιό- 

ὥντι νόφν, οἰ μφῳθῶς ἔγραψαν, ἵν᾽ 

ἥ μυετωλομνθάίνοντι τών (ὦ ὶ γότου 

πνδυμάτων. Ομνηρθ», Καὶ ἐμθν 

λέχος ἀντώωσωψν. οὔκ ἔςι δὲ, οὐδ᾿ ἐ- 

πειδὴ οὖ Οῖς ἄνω “ἀλησίον βορέε εἰ- 

πε; λέγη Θ νυῦ οὖ τῷ νότῳ τῷ οὐαν- 

“ἰων θέσιν ἔχοντι βορέω. δ᾽] δὲ τότου 

δηλξῦ » ὅτι ὁ χήμνερινὸς τροπικὸς, 

νοτιωτέρων ἔχων τέων) θέσιν, ονωντί(Ὁ» 

ἐρὶ τῷ θερινῷ τϑοπικῷ, τὶ ἀδερράφῳ 
δ. αἰηθκερῶν" λοιπὸν δὲ διτὸ Ὁ ἐπι- 

«Ψψανόντων δίδωσιν αὐτῷ τί κατό- 

ληψεν. Ατεὶρ κυνὸς 8 μοίλω πογλίω 

εἤνυτει ) Ηγοιν μερίδα, ᾧ στ μ(φ.- 
“00. λαμυθοένει" οὐἰνυῶχ Ὁ» τὸ λώμν- 
Θάνεινν" ὠλλ᾿ ὀλίγάυ ινεφάδεν ἐπέχά 

τῷ σώμοτθ- τῇ κυνὸς, ἀγρι ἣ' ἐμ- 

χυρθοϑήέων ποδῶν. Τσοιύ τὼ» οευῦ οὔνυ- 
τῶ μϑεράδω » ὅσην οἱ ἄκρφι πόδες Ὁ 
κυνὸς “ψαύουσι. Μετώφρενον ) Αἱ 
φρένες ον τῷ φή) 4 ἐκείν τοῦ μυξ-- 

ΜΜεουῦ Ξὴ αἰμιφοτίρων ν 

ποζῴρενον οὖ » πὸ μ᾽ τῷ φρένω, ἤ- 
η9.» τὸ ὁπιόγεν τῆς Φρενὸς, τε- 
χέφξι τὸ δέ μθερον πῆς ῥάχεως. Τὸν 

σπύ μ(ονον.) Τοῦ ὀξόέρρυ Οὐ ἕξι νο- 

τιώτερος εἴ γλος. τῶτο οὐνῦ φησιν. ὁτι 

εἰς τὸν Ὁξότίω πύ κουτον χὰ ἔλα ον 
Φέρεττι! ὁ ἡλίΘ», ὡς ἐπὶ ἣ- νότον 
κριτῶν, διτὸ τῷ κοϑϑειρ4ι΄ βορέου. 
κοὐκέϊνον διελθὼν, ὡς ἐπὶ ἃ βύρειοῦ 
ἔρχετο! οἴνω δοτὸ (οῦ αἰηρκέρωτος. τὸ 

δὲ χριθοιρφῖο, ὅτι αἰ)ρηγγρέτης ὁ βο-- 
ρβξος. Τρέπετεή γε ὦ αὐτῷ ) Ἐν 
αὐτιὸ δὲ τῷ Φξζότῃ οὐ Οὶς πελοῦ- 

πτήοις χήμνερενὸς χεέπεῖ ὁ ἡλιῷ», 

πὸ Ψ᾽' ὀξότε τελδυτῶν . τὸ ὠρχεῶζ 
μέλλων τῷ αἠγρκέρωτι. Κῶ οἱ 
σρίω 5 ) Οὗτοι ἴσοι ὄντες κοι τὸ 
μέγεϑος, ὁ χἠμνερινὸς σξοπικὸς » γὸ 
ὁ θεφήνός" ὀμνως ονωντίον τι πέπονθεν 

ὁ χηρμνερφινὸς τῷ ϑερανῷ κοριίδὲ τἀ 
οέσιν" τρίω Κ 7) αὐτῷ δ᾽σσήμωτα 
ιασέργω, ἵξ δὲ πότε "ἀπόγηα. Δ] ἃ 
τϑρ τὸ ὁ ἥλιο. ο)θκέρως ἐπέχων 
μϑῖραν η΄. 5΄. μι ὡρῶν τὰν ἡμέραν 
σποιεὶ. ιε΄. δὲ τί γύκζ)ου. κρωυτοὶ δὴ τῷ 
χάρνεθανζω σθοπὴν, ᾧ ᾧ ε΄ ὑπὸ γίω, ; 

ᾧ δὲ γ᾿ ὑσὲρ γώ, 

«οσῦς πολίοῖο γαλακηος, 

Γαλὸν αὑτοςρίφεῖ) κύκλος δυχαίονι ἐοικώς" 

Ἐν δὲ οἱ ἤμαΐζᾳ νυξὶν ἰσα εΐ) αἰμφοτέρησι, 

ᾧϑηοντος γέρεος,, ̓  τῦτε σγ ἔα ρ9ς ἱφτινδνοιο, "τῖτ' 

Σῆμα 



ΦΑΙΝΟΝΜΕΝ Α, ός 

Σῆμα δὲ οἱ κριοῦ, ζω ρειὸ πε γϑιωαζοι κα" 

Κειὸρ μδὲ κν μῆκος ἐληλαίμδρος, οἱ αἱ κύκλα" 

Ταύρου ἢ σκελέων, ζοση «ξιφαμεῖ Ἵ ὀκλαξ. 
Ἐν δὲ τέ οἱ ἱζώνη οἰφεήίος οὶ γος᾽ 

Καμπή τ ̓ αἰλουϑένς ὑδρης ὁ οἱ ̓ ἐλαφο99 
Κρητύρ, ὦ ὦ ὃ ᾿ κοραξ᾽ ἐ ἔνι σγ᾽ ἀςερες ἐ μάλα πολλοὶ 

Χυλοίων" ὦ τῷ δ᾽ ὀφιθχεα χϑιώαι φορᾷ). 

Οὐ μῶωυ αἰντοὶ αἀπαριειρε 
ἀωΝον αἡτεῖ.) μέγας ἀγίελον. ἠδὲ κατ αὐτὸς " 

ἴα πείη κεφαλή ὸ ὑπαῦ 

ϑ δλλαἱ οἱ ἐτίες 
᾿ 

-τὸον 

"χάνον Εὐλιίατοντω. 

Τοῖς μϑρ πο ρθολα δώ ὀρδοὺς αἰξεδανλε) ἀξωϊ, 
! , 3) 

ΜΜεοσοῦι πος ἐγών," 

Μεοσόϑ; ΓΝ οἰμυφοτέρων )διαλ μυ- 
ξνε: μι τᾷ ἐσημυερ νοῦ ΝῊ" 

χότε τὸ  μυέγεος δίδωσιν δυτὸ τῷ ἡ δὴ 
ἐγνωσι μένε κύκλου τῷ γαλαξίου" 
ἴσον δὲ δαοφαίνεῖ εἰναι! κοτοὶ τὸ μυέ- 

γ 5: τὸν ̓ ἐσημνεραν ὃν » τ τε γαλος 

ξίω ᾧ τοῦ ζωϑιωκοῦ- ποίντες “δ δι- 

ΓΑ Τξ εν: τῷ σφαῆρων" ὁ δενῶς, 

οὐμυφοτέρων, τὸ τε )ερινοῦ τροπικοῦ» 

"ἢ ( χινερλνοῦ, κορζρὸ τὸ μϑέσον 

ἐφ ὁ κύξκλῷ», ὅσος τὸ ὁ τῷ γαλω- 

ξ' -.- Ἐν δὲ οἱ ἡ κκωτοὶ ) Αμφότεροιι 
δὲ εἰ ἐσημνερήοο! ον αὐτῷ γίνονται» 
εὐ ἡμωέρα διλαδὴ ἐκ ἰσεῦ! πτῶς νυξίν" 

ἰσοῦ ῦν) 7 «ἰδὲ ὑἰθνας ἕζς σρρΐας 
μ9. ρας" ὕο δὲ γένον) ἐσημνεράοι. 
μπ" ἰω μυὲν» ὅτε φϑίνει τὸ Φέρφς' τῇ 

κε΄. ξλ.9, δὲ ἐφι χρυτοὶ ῥώμυο αἦες σεπ- 

πέμυξοαζθν ,γίνεττοι 4), οὖ πτῶς χλοῖς 
" φξοπὴ,νὸ ἰσημυεθήω ἐσὶ μυφσρθῥων ' ἿΣ 
ὑμνερον, ἑτέρφ ς δὲ χρυχρὲ ἢ μοΐρτιον; 

μειεμδύων ἣ'  νυκ]ῶν. Σῆμῳ δὲ οἱ 
κριὸς )1 τῶ χφτοί ληψν αὐτῷ ; δίδὼ-- 

σιν ὡκ ἕ ἦ ἐπιψαυόντων εἰὐ]ξ ζωδίων. 
σημυέϊον δὲ ὁ ο κριὸς, ὅπε ὁ δϑ 5 ποιύ- 

ρϑ γόνατοι κἐῖν" οἱ λλ ὁ ὦ κριὸς καϊΐὶ 
ῷ μῆκος ᾧ διόλε ἡρμοσιμένος φέρε") 

τῷ κύκλῳ" . πριώρε ὁπύση ἐσὶ 

Ὁ κλασες ὀ κρυμυπὴ Ἕ σκελῶν ν γίνε"). ̓  

(δ ἣ κριὸς ὁλίὉ» ἐφὶ τῷ κύκλῳ 
ἸΡ ΆΙΝ ἦν μὰ ὁ δὲ τοιῦρος κριζὰ 

Μόν ἀν τῶν 2 σκελῶν πρυμυπήν - 

Καμπή τ᾽ «ἠ)οιδῥης ) Ηγρτν ἡ 
δ στὸ ὃ κεφουλῆς πρύτη κρμυπή. «{- 

)ορδύης δὲ, ἤγϑαιυ" τῆς ἐχέσης κοωυ-- 
στοῦ Ὴ ἐόν" χοιυςικὸς γείρ ἐςιν αὐτῆς 
ὁ ἰός. Ο Ἑὐφορήων, Η ἐδ - πείνο᾽ 
σοῦ πϑ φύει σὐλείελ» αἶα, Η 

φύγον γ᾽, ἢ Ἰ ποίάν » 11) ἐχείμω ψα»» 
λυϑρὸν Ως πυϑὰλ καρφόμδμον γ»ψα- 
φαρῇ ἰνδοόγλεῖ σπέφρῃ: ἢ αἰλομνένης» 
Φ κρομδώ ἡς, υστὸ τοῦ ἡλίφ᾽ σφόδρως 

λ 
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δ κρτουλοίμυπεττο! υὐσσὸ τοὶ ὁ ζώα 
τοῦ ὥσοι.. Καὶ ἐλαφρᾷς κρητὴρ) 
Ἐν αὐτῷ Ὁ τεῦ ἰσημνερινῷ, φησι, κύκλῳ 

ζΦ ὸ ἐλαφρὸς κρφυτῇρ ἐςιν. ἐλαφρὸς 

δὲιὸ ἐλαφρὸς ἐ(κείμδμος τῷ ἡ ὕδρας 

σώμῳτι, ἡ ὁ «λωμυπής᾽ οὐμιυδγοὺς 

“Ὁ ἔχή τὺς. ε. αἐσέρας. Ἐν: δὲ ἀςέ- 
45) Οὐ τῶτό φησιν ὅτι ὅ πολλοὶ οἰ- 

σέρες εἰσὶ δ᾽ χηλῶν, εἰσὶ γοὲρ » οἰδὰ ̓ δς 
οὐ πολλο; ἢ οὖν χηλοίςς οἰφέρων. ἐπι- 

ψΨαύουσι Ὁ. κύκλε" αἷ γεὶρ ἄκρα 

«χιλαὶ ἐπιψαὐύεσιν" οὐ μὼ αἤη- 

ζ γ)ῆγρων οὔκ ἀπολαμβάνει το οὶ 

μθῖ εν τῷ ς δ οἰεζρε ὁ ὁ κύκλίθ», οἰλν᾽ ἕσιν 

ἐίγυς αὐτῷ ὁ Θ' Διὸς ἀγίελος ἀετός. 

Ἂ Ρ ΑΓ Τ' Οὐ" 

τὸς. “ϑιὴ » παιρβολοίδω) Τοὺς ὥ 
οὖν τϑεϊς κύκλους φησὶ, τούς τε 

τρφπικϑὺς, Θὲ ἐσημυερανὸν νῷ ἀξων 

πειραξολοδίω κφμθῥες ἔχφ' “ἰξα- 

βεώγλετοι, κε αὐτὰς ς αὐδείχετοοι 
αἶσ αὐτῶν, ἰρῶν αὐτές" οἱ ἊΝ 

ὡρα ποθ εἰσιν ἐπ᾿ αὐτῶ, 
ἢ ὅτι πούζυς τὰς κύκλους ο- 

λοδίν, ὡσουνεὶ παρᾳθλητικῶς [ΟῚ 

πειρφλλήλως κειμένες ὁ ἄξων τὸς 
ὀρ) ὅς, αἰξιφερει πείρων γοὲρ τὸς 

ποίνίως, μόνες τεζους τὸς ὀρθοὺς 

κύκλες »λήλες ἔχᾳ ἐπικεῖ- 

μένες. 

«δὴ τέπφατος ἐσφικω") 

Λοξὺς ὦ ῳ αἰμιφοτέροις᾽ οἱ μϑὺ Ρ ᾿ἐχάτερθεν ξηθέστι 

Ανπιαῦγζωο Ὡπεοὶ ̓ μέοσος δὲε μεοσῦθι ταριι, 

Οὐκ δὺ αἰϑέευαλη, χάφρων δεδιδαγμένος δρύρ 

Αλλη κολλυσαν τὸ κυλιδῦυδμα Ὁ χαλία, 

Τοῖα Ιὰ α τίσα σλυτα «ἰξισφαιρηδὸ ὁλίοσων, 

Ὡςτανγ ὦ αἰϑεοια πλαγίῳ σουράρηρότα κύνλῳ, 

Ἐξ ποὺς Σ ἸΩτ γυκῖα λώκεν ἡκαζα αἰϑοζᾳ. 

Καὶ α κμκ γἢ , δυπελλά τε Ο αὐτία, " γφοϑι δι
υᾳ᾽ "αὐγίκο; 

Ταῦτα οἰδαθλήδάν μία δὲ ὄτῷεῶν ὅν ἐκώφου 

Ἐξείης ὀκοίτερῆν, ̓κατηλυσίη λροδὸς πε. 

Αὐῷρ γ ὠχεαν 3. Ὅζοσ οὐ 

“ ἥλυσ:ς ἠοῖ" 

αὐ δκμείξεται ὕδωρ, 

ΠΡ α΄ αἰρρκερῆος αὐερηϑ μένοι μάλιραι, 

ΚΚαρκινον Εἰς αὐιοζᾳ, κυλίνδε ἢ), ὅοσΟν α΄ παγτῇ 

Αὐτέλλων ἐποχᾷ, ζῴου οὐ γένϑμ ἀλλονι δυιυων" 
ΟοΣ ΟΥ̓ 
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Οὐανσον δ᾽ ὀφϑουλιμοῖο βολῆς ἘΠ) αὐγήν, 

"6 ἍΤ 

Ἐξακις ἂν Σ 

0 δὲ τέρας ἐσφήκωτοι ) Περὶ Ὁ 

ζωδιωκφὲ λέγη, ἐπειδὴ «ἰὴ ὶ ἀλ- 
λων πειῶν διέλαθε. τὸ . ὝῊΝ 

κώτιι » οἰντὶ τῷ σικυέχετοει. Ομῃ- 

695. Πλοχμϑί δὰ οἱ χρυσῷ τε νὼ εἐρ- 
ουρῷ ἐσφήκωντο. ὁ δὲ λόγος» ὁ δὲ 

ζωδιαχὸς ὁ ὁ τέτορτς » στυυξχετοῦ ιὑσ᾽ 
οὐμυφοτέρων τῷ χεημνερανοι ἢ ζω 
ϑεράνοι᾽ λελοξωμένος. Δ᾽ αὶ γοὲρ τῦτο 
υσσὸ Ὁ κύκλων σιωυέχεῖ)" ἐπειδὴ λε- 

λόξωται. Γ οἱ μυὲν τροπικθὶ ΤΡ, 
ἄω δ ογαντίοι οὐγλήλοις κεί ὍΣ 

Ζ γὲρ βόρειζ», ὁ δὲ νότι(᾽» ὑρτέ. 
ρώϑεν αὐτὸν ἔχουσι" ὁ ὁ ὥ θερινὸς, τ᾽ 
καρκέγε ἐπι αύει- ὁ ὁ δὲ χάιερφινὸς, 
τ αἰγϑκέρ ρωῶς. Οὐκ ὧν Αϑναης) 

Οὐκ ἂν ἃ Αϑδνᾶς « νηρ ζω- 
γεώφΘ- μ᾿ϑυϑωὼν ϑινδυτὶω σφεΐραν 
οὕτω γράψειν » ὡς ἔςιν ον" τῷ ὀρωνῶ. 
λείπει ἡ υστὸ φέόγεσις, ἵν᾿ ἡ, ὑπὸ 
ΤΣ χερῶν δὶ Αϑάυάς. τὸ δὲ κϑλλήσφεν 
οἰντὶ δ᾽ πρυτοωσκδυοσάφεν. σὅν, ὧν οὖν 
ὸ ὁ τεχνικώτοϊζς ἃ ̓ Αϑδυᾶς μ9.)» τῆς 
ἄμυεινο " σφουήρ μσε τοὺς κύκλους, 

ἢ εἰσιν" ἢ οὔκ ἂν ὑπὸ τωῖν χηρῶν ζὺ 
Αϑάυᾶς δεθ δουγμυίνος οἰνήρ τις » 
ὄγλως κϑλλήσᾳε κυλιοιμένους ποὺς 

κύκλους 9 ὡς αὐτοὶ οὖ τῷ αἰθέρα 

«πρὶ ὶ ἔα κύκλον ἣ- φωλα- 
κθν οἰφ᾽ ἡμν 4 εἰς γύκ]ω κεκόλ- 
λάυδ. ἐΐη 7 ἄν πὸ; χρῶν δελδαγ- 
μῶθ»-», ἑγλδνισμὸς᾽  οὐντὶ Ὁ κου. 

ᾧι χῖμ, μῳων "Ὁ Ὡ ἃ Αθλυώς 
δ χϑείς. Ὁ Ομνηρος» Εὖ εἰδὼς τεκ- 
τοσεουοίων. σῦς ἂν οἑὦ ἀλλ. τις 
κρτωσκδυέσε «ἰξιφερεῖς τξοχὰς 
ὕτως, ὡς ἔχουσιν οἱ κύκλοι. τὸ οὖν 

κυλινδόμϑμο, οἱντὶ (ὦ αἰξεφερῇ» τρο- 

Ὅσ᾽ ἥμιν αὐπούοδρα μοι. αὐ 

Ἰση μετοηϑεῖσα, δύω ἢ φϑρτεμνθ.) ἐς 

ὦ ἐχαση 

ὑ τοῖα Χ ΑΥν ὉΠΉΟ 

9. γέλοια » οἱντὶ Θ᾽ τροχούς, τὸ ὁ δὲ; ζῖάώ 

Ζε Ὁ πόσος ὡ ; εἰντὶ Ψ τηλικούτοις Ὁ Σ 6- 

στοῦτος κυκλοτερῆ «ἰξκέχων [Ὁ “φρα- 

χρώφων προγχόλεια.. το δὲ αἷξεσφαι- 
ρηδὸν., ἤγριο «ἷδὶ τίω σφαῖραν. 
σερυσιρηρότοι, Σ σεωυηρμμθσ᾽ μένω. λέ- 

᾿ δὲ τὸ ὅτι οἰκίνητοά εἰσι τοὶ ́ θο- 

περὶ σημνέϊω , ἐξ᾽ ἡξς, ἐξ ἰνωπολῆς, 
ἐπὶ ἡνόκ]α ̓  ἐπὶ τὼ δύσιν" ἥμῳτοι 
ποίντο: , ὅτι χρφυτοὶ τὸς λόγες Ἢ ἐλ- 

λζύων οἰεικίν: ητὸς ἐςῖν δκόσμῷ». 
Κῶ ᾧ ἃ ") Καὶ ζὲ κύκλῳ ποιῶ ζ» 
λ ναε ἡ δουύφ, ζκὶ ποίιταω κείμδυα 
Ὡ:φλήλως: μία δέ! ἐσιν ἑκοίσε ΕἾΝ 
γοδὲς Ὁ δύσις" ἐ ᾿ἐχρυφος “κὲρ ἕ κύκλων 

τὸ αὐτὸ σημνέϊον ἔχῳ, ὁ9)εν οὐνουτέλδ 4 

ὩΣ ὅπε δυυύφ. τὸ ) δὲ, ἑξείης ἐούθρῆν: 
ἐντὶ Ὁ ἐξ ἑ ἑκωτέρε μέρες. »"ἡ οκ 
σεως Ὁ ἐξ οἰνουπολῆς ἑηχούφου ΡΨ 

ἕν σηυνεϊον πὸ αὐτὸ τὸ οὖν τέ Ὁ δ δυώ-- 

εἰν γομυίζεττοι. οἱ ἕξ ονυῦ ἄγλοι ον ποι- 
ρφῳλήλῳ ψήμοτι κρτεφηθΑΎ μένοι » 

οἰνωτέγλεσί 58 ΟῚ διύφσιν" ὁ Ὁ. 

ζωλ)ακὸς ὁ ἐκέτι. Αὐτεὲρ ὁ γ᾽ ὠκεα-- 
νοῦ) Ὁ ζωδακὸς κύκλος, πουτοὲ 

τἀὺ ἀΐδιον κόσμε κίνησιν » ἥ φω- 
σιν ἕγλάγες . οὐπ' ανωφλῆς ἐ ἐπὶ τἀῤ 

ἑξῆς οὐγωυτολώσ'ὠκεοινὸς Ὁ ὁ ὁ ὁρίζων" 

ὅσον ἔχε Ἁἰώφιμο Στὸ οἰγρκέρωτος 

οἰνοιπέλλοντος 3 ἕως οὐν ούτε λον, τος 

γορκίνε » δπὸ  αἠγρκέρωπος ὥ χ 4..:- 
ρ!»οῦ τροπικοῦ : μέγβι καρκίνε )ε- 
φανο᾽ φέοπυχοῦ υσσερ γά ̓ Ὁοδυῦν 

πείλιν" λύτο 9 κρφυρκίνε μέχρι Ὁ οὐγ8.- 

κέρωτος ὑπὸ ἡ γί δὴν ἐκῶς γίνε" ( ι- 

σὸν γ) αὐτῷ πὸιὑσὲρ ἣ- ὁράζοντο: 
τιμῇ κ(ο᾽ τῷῦὑπὸὶ Π' ὁράφοντοι ὃ σὸν ὼ 

ἡ οὐνουτολὴ ( δύσεως οἰπέχᾳν» “ρσοῦ- 
τὸν 



68 
σον ̓  δύσις ὲ οἰνουπολῆς. τὸ δὲ, ϑοσον 

οἱπείντη Β ἤγϑων ὅσον εἰπ᾽ οὐνωτολῆς 

εχ ἀπ σαν ας μὰ ὁ ον τῇ ἡ δύ- 
ἢ κουπτεφέ εὐλα. ποοτυ . μνίω 
δὲ σῴεων - ἔοικε ῦϑθς οἰνῆιδιαφολίὼ 

εἰρηδ αι Ὁ ζωδιακοῦ, αἰ πὸ, τὲς 

Φ ὠγλες λυτὸ ἑνὸς σηιωεῖς αἰνωτέλ- 
λονίχε » εἰς ὲν σούλιν δουύειν" ἃ Σ᾿ δὲ 

ξωδιοικὸν ““λοίωος οἰξιόλογθν ἔχφν. 

Οὐσον εἶ ὀφλελμοῖο ) Ἐξαΐγωνόν 
ἐσξι τϑς τὸ «γῇ 9. ̓ " φυσικώτον" 

"5 δ αἱ μέλιοσοῃ φύσῃ ζῶσιω, "Ὁ ὅ 
λόγῳ: ποὶς κα τρήσης Τὰ κηρίων 
ἑξαγώνες ποιῶσι. ἢ ὦ οὖν κόσ' μϑόν᾽ 
σφαιρακὸν συμξέξηκεν εἶ εἰναι». τἀ 
δὲ ψῴῷ, κέντρον" οἰνοί [χη οι οκ- 

ξαρλοιδύας ὁ ὑπὰ ὄψεως ἐ ἐπὶ: ὅ- 

ρωψὸν δὐ)ίαε. ̓ βεθηκότων ἡμνον ἐπὶ 

ἃ γῆς. ἡ ΞΑ χύκοτς τυ[γούνοντος 
σῴεροει ὥς ἰστίς στοίσοες νει. ὁσή 

οὐ φησιν, ὄψεως γίνε σύθεῖα, ὦ- 
γω βλεπόντων κἡ εἰπετ᾿ ν εἰς δ ἐρωνὸν, 

Φσοιῦ) ὀφείλεσιν ἐξ νοέϊοχ δὲ ὁ ὅλης 

ΤΩ κα ἀπιωω ἢ αὗται δὲ λωμιβανό- 

εδραν κρυτοὲ τῷ ὀφῥληλον ΟΑΙ 
ἐσον οὐγλήλων οἰφετώστοι δύο “οἶα. 

λωμβάνεσι κρυτοὶ τὴν ἑρυυ πον [ϑὲσὸ- 

πτητὰ ζώδια. ὅτῶω ἣ λσποτελέσι τὸ 
ἐφ δὴ αῆμο. «πείνυ ον τεχνικῶς 
"ἢ γεωμνετφικὼς διήρηκε ὃ" φωδεα- 

ἀμ κύκλον εἰς τοὶ δεκατημόθλα: 

λέγᾳ Ὁ»Ὁ ὅση ἡ ὀρρυτικὴ ὄψας ἐεὶ, Ἴ 
τέςιν ἡ ἐκχ)ὶς ἡ ἌΝ ἡμνοῖν οἰφιειϑύη, 

ἐπὶ τῶν) ἀνωτώτω Φ καὶ ἐρφνού ἐπιφά- 

γφων»τηλικουύτζυ σύ γεῖαν ἐγίροόψας 
τῷ κύκλῳ ἑξάκις εἰ ἑχοίσην οαὐπῶν 
βνα διχῶς 2 ὐρήσης ιβ.. ἢ φωδί- 

κϑτημόθλο" εἰτὰ καταραθ- 
μέῇ τοὶ ξώδιω. πὸ δὲ γεώρημ(φ » 
ὡς ὦ " οὐκ Φ κύκλε τοι κέντρου, 

ἰση ἐὶ τῇ ἐχξροιφοιϑῥῃ, ον κύκλῳ 

ἑξαγώνῳ λσυρῷ. υποτέμυν ἐΤτΟΙ δὲ, 

ἌΓΡΙΑ 
εἰν τὶ Φ “ἰπερράφετω ὃ δίκνύει 
μὴ ϑοιυ κόφωμῆυ δὲ, εἰ ἔκρυγον Ἃ 
ζωδίων πηλικθτον Ὁ ὃν κατοὶ τὸ μυέγε- 
"ς ̓ ὡς τὸ ιωισυ ἐπέχην Ὁ λσὸ γῆς 
ἐπὶ μὰ ἐρανὸν Δ] ᾳοή, κῴτος, σμυικρό- 
τοῖν ὁρᾷ)" διὰ Ὁ τὸ πόῤῥω ἡ ἡμς 
εἰνρα ἐκείνων, ὑ τῶτο ἡ. μυικραὶ 
φαίνετο! » κοή φῦ ὄντος μυεγοίλώ » 
ὡς ὁ ἥλι(» πειροὶ τοῖς μφϑ)ημῶτι- 
κ9: ῖ; ἐπιρεύν πῆς γῆς ὀκ]ωκοιδέκω- 

«λωσίων ὧν » κκ ἢ πτῶσοι γῆ τῷ με- 

γέθες αὐτῷ ὀκ]ωκαι δέκ τόν ἐ ἐφι. ἡ 
ϑμυως ̓  αἰξιφέρεια αὐτῷ στοίνυ δυκεὶ 

ἐνεγοίλη εἴν, ἐπειδὴ σφόδρα αὐτῷ 
ἐσμυεν κεχωθασιμυένοι. ϑτω ( ὁ ἄ- 

φρῶ μνεγεέλα ἐ ἐςὶ ἡ σφόδρτο » ἢ ἐπιπο- 
λὺ οὐκιτείνεττω. εἰγλ ας ΛΌΘΊσΙ Ἂν 

ἡμνον βραχέα φαήνε) ὁ 0 ὁ Σπόρος δ δὲ, 

ὕτως ἐξίλωθεν: ὅσον δὲ “ Στὸ Ὁ 
ὀφϑειλμθέ βολί (δὲς μ οὐκ τίνθ. δῖτο- 

τέμωνεττο ἊΣ οἰφϑειρέϊπτοι ἡ αὐγὴ φ 

αἰθέρος, ἑξάκις ὧν ὑσοδροέ μοι ἡ δ 
ζωδακὸν οἰπηρῇισιμυένον. ὃ ἕκοσον δὲ 

δ ἐξ εἰς δύο τεμὼν : «ἱξατέμοι ἃ ὧν τὰ 
“«ἰρελάξοι ἃ ὑποκείρδυα, ι΄. ζώ- 

δια. ἐπειδὴ Ὃ ο οὖ πωρτὶ κύκλῳ ἡ οκ 
φ πέντρε φῦϑὸς τῶν ) αἷδεφέρειαιν. οὖ-- 
χιϑέισος σύϑέϊα. ἑξώκις αὐσοτεῖνει 
τίω δ λζν αἰριϑέρειαν 3 ΕΥΡΣ τϑῦ 

“ιφησοέμϑμθ. τοῦ Ὡϑὸς γῶ σημνείρ, 

τῇ ἡμνετέρῳ ὀψέ; (ὅπ ἡ γῆ κέντο 
λόγον ἐπέχᾳ4 τὸὺς τίω τ οἱ ὐλωνῶν 
οὐφρῶν σφεΐρων" ἡ ἡ δὲ ἡμετέρου ὁψζες 
ἐδὲν τῷ κέγτρε σφαίρας ἀφέ- 
ρε!, κατε ́ χε τὴν θέσιν τσϑϑς τὸ ἰλϑν ς 
ὅτι ἐδὲν Δἰαφέρει, λαό χε 5 κἐν- 

τρε» τετέςι ἡ γῆς» ὁ ΤᾺ τοὶ ἐρο- 
γιοῦ 5 ᾿ ἡ δύτό τινος ἐπὶ ἐπιφωνείος 
καὶ ἴων, ὅσω δὴ μυικροΐ ῷ σημνες 

λόγον ἐ ἐπέχοντος. λλθησαιέρι 

σημνεήω τῇ ἡμνετέρα δὰ 4 Ε ἕὕτω τὴν ᾧ 

ζω διαχοῦ πεπϑιηἢ “αἰξαιυέτρησιν 

ος οὐ ὡς 

ὕ 
“7ωΐ δὲον 
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᾿“Ζωΐδ}9γν δέ ἐ κύκλον ἘχΊκλοισιν χα λέεισι, 
“γ] Ι »“») ΠῚ ᾿ ἊΝ Φ ϑ ν. Ὁ 

Τῷ ενι καρχίνος δε), λέων τ᾽ ἔΧι τω, ὦ αὐ’ αὐτὰ 
Ι ς ΑΗ Ὁ ῖ Ἀ Π 9. ἢ 

Παρϑέενος, αἱ σἡ ἐπὶ οἱ γυλαί, ἡ σχϑρπτιος αὐτὸς, 
Ι! Ἀγ ἡ ϑι“»ἡ Ἄ,ι.9 ρι 

Τοξῶ τως πε αἰγϑκέρως,, ἐπτί σ᾽) αἰλϑκχθρυὶ 
ἯΝΑ 7) 5 Ὁ Ὅτ 75 ! Ἐ 

Ὑδροχοος δύο δ᾽ αὐΐον ἐπα ἰσϑϑύες ἀφερϑώντα, 
ΝΣ ἱ Ι “ἢ Εν, -" ἤν" 

Τοὶς Ὁ μέζρι κριοςν ζξιυ .9.π ἐπι τῷ, διδυμοιτε 
“ιν ἵ ! “ 

Ἐν τοῖς ἡέλιος Φερέτω δυοχαιδέκα πᾶσι, 
ΟΥ̓ΚῚ Ω] « ΓΝ" 53 

Παντ᾽ οὑνιαυτὸν ὠγων" καὶ οἱ αἷξι πον ἰζτι 
Ι! 31 “" ᾿ Ι τ, 

Κυκλον, αὐξοντα πάσα! Ἐχικαρπίοι ὥρα). 

Ζωΐδιεν δε ὁ κύκλον ) Λοισὲν 
..» , Υ͂ 3 ͵7 “ 

ιβ΄. ζω δίων ὀνοκουσίαν ποιᾶται, 
Ν τ ῷ ΠΝ ΤῈ 

Ζ] ἀργεται ποίλιν δατὸ τ ἐσπιση- 

ββοτερε ον Φῖς βορείοις τ κ κωρκίνς. 
νλ ΑΓ ἘΣΔῚ , ν᾽ Ἄ 

Δ] ὶ τί δὲ δπὸ καρκίνου πρξαῷ » ΚΦῊ 
ΓΟ .ς-» ᾽ ᾽ 9 2 

τοῦτο ἣ΄ αἰγυα)ίων ἀεὶ Στὸ κολοί 
λώμνβωνόνπτωον τίν εἰρχίώ; ὅτι 

ΚΣ, ῥ ις Τὰ ΒΑ » γἱ 

εἰω) 4 ἀεἰ Στὸ ᾿΄ βορείων ἀρχεόγο" 
βορειότερί- δέ ἐσι ποίν πων ὁ κἀρ- 

, ε ι ΓΝ ᾽ , ΑῚ 

κίν(Θ». οἱ δὲ αἰγύπεοι εἰκότως Στὸ 
“ β “ 

1ῷ κρλοΐ ποιονυῦτοι πίω δοχίν, 
στοίντος τοὶ ζόδια κουτεὶ οὐνωλογίων 
δ᾿ ΑΝ, ς᾽" “ Φ ΝᾺ Ν Ὁ 
᾿ουμοοένοντες “΄ μυελῶν" (᾿ δὴ, Τ' ὦ 

᾿ ἀην Ὁ 5 ἣν ΤΠ 
κορμὸν κεφαλζὼ εἰνωΐ φάσιν, οὖν ἡ τὸ 
ἡγεμονικόν" ἐπειδὴ ὁ πρὸς  αϑο- 
ξ ΄ὕ « ι “ ΄ δὲ ᾽ ε' 
οἵων ἡγεμνεὶν κὶ φτξϑ οδὸς ἐςι, Φ᾽ ὅτι 

τς ε ᾿ 
οὖν τῷ κριῷ ὁ ἅλι(Θ» ἰσημυερέαν ποι- 
φὴς Ἂν, Α Ν 4.0.2 γ} .ο» 
εἴ): τοῦρον δὲ. ἢ αὐχένα ἄχρι ἢ ΣΡ ΑΤΣ 
ποδῶν, οἱ εἰσιν οἱ ἰχϑύες- πολγλὼ δὺ 

ἄν, δὸ ὧς “ἃ 1 9.}λι.8 " ᾿ 
οὐὐτῶν (Κ καθ᾽ ὁμθιότηζο εἰσιν ἔνια δὲ 
"κα κωυτοὶ ποίγος, ὡς ὑ δδοχόος,, πολλῶν 
“- “ σ »»"Ὁ} ε “" 

τυτἑωυικοῦτω καΐωφερομδῥων ὑετῶν, 
».8 ,ὔ .ο- ᾽ ᾽ 7ὔ 

τῇ ἡλίῳ δια αίνοντΘ-» αὐτόν. δεια- 

Φέρει δὲ ζώδιον δοδεκωτημοοάε,τιῦ 
μι) σεουουστοιρτίζην ἕκοφον ζώδιον τὸ 
δοδέκατον τῷ ζΖωδιακοθ, αὐγὰ ἕνιῶ 
δῦ ἐγλείπειν, ὡς ἐπὶ τῷ κρλοί χὰ Ὄ 

καρκὶνξ. ὅπου δὲ ισερξοίγλειν» ὡς 
"“»“ . “ 

ἐπὶ τῷ σκορπία 91 τῆς πιιρθένου. 
Ἐν τοῖς ἠέλιῶ» φέρετε ) Ἐν χυτίων 
τῷ παντὶ κίνησιν ποιᾶται ὁ “λιίθος 
ἑχοίφης ἡ υνέρους μυίων μοῖροιν ἐχ ὅ-- 

λίω κινέμλν». τ΄. οὐὐ πεισῶν ὦ- 
΄- ἧς “ 2 Ρ « 

σῶν Ὦ κύκλε μοιρῶν, ο» τξε. ἡσε- 
ς; ,ὔ ὔ« ͵7 -΄" ἃ 

ρδς »"»ἡ ο᾽΄. κοόλιςοι μυέρει Ὁ νυχϑ- 
, ε- τὸ , ὋΔἝἷ φ 

μψερ8 ν»ὁ ἥλι» δεουν ἐφ στοῶν τοῦ ἢ οὐι- 
Ω »“ "ἮΝ 

αὐτόν. εὖ τούζφις ονῦῦ «οἷς διυύδεκω, 
ζωδίοις ὁ λιῶ» φέρε . ἋΣ οὐ ουυτὸν 

»Ἣ»»ὦὦῳ “- ὯΔ ο 

στιυτελῶν ὠπώντει. οὐ ἑκφίξω ηἡ ζω-- 
΄ἷ Ὁ“ -" Ω] 

δίω ποιέξ μυῶν ΘΟ μο΄. ποὺ ὡραξ, 
πὰ, Ν ΟΣ 

ἐφ᾽ ἑκοίξης γ0 μοίρας ψυίων ἡμνερων 
ς μνυκρᾷν τι φρροσουποτελέξ, πορδύε} 

͵ Ν “ 

δὲ τῶ μέσην χρομυμυὴν τῷ ζωδιω- 

κοῦ, φϑὸς μυῆκος κιν οὐ μΘ5. τῦἡ ὁχς 
ε ν᾽) ᾽ 

ὡς οἱ ὥγλοι «λοίνητες εἰς «ολοίτί». 
- δὲ ᾿ 7 3 ἢ 

ποιῶτω δὲ τὴν πορείοιν ονων τίουν τιὸ 
δ ἢ 9, 2 

παντὶ κύκλῳ: ὁ ὥ “ἡ κύκλί» δ 
ἀνωφλῶν ἐπὶ δύσεως φέρεται" ὁ δὲ, 
ὡς ἐπὶ ὠνωτολοῖς. τὸ δὲ, τοι ρἧς 

ο εἰ »"Ἁ ΄“- ε “ 

τ᾿ ἐπὶ τῷ, ὅτι Ὁ κριοῦ ὁ σωΐΘ- 
, ͵ ε ΓΕ Ὅς 

βρῳδύτεῤον δύνει, ἥσω τὰ ἐνὦτερΘ» 

αὐτῷ ἐφι. "Σ κατοιφερομδῦ ες τορην 
.«Ν “. ψω σι ἄ ΝΣ 

οἱ δίδυ μθι, "ἡ ἑξῆς ἰῷ λοιπά. τῆς 
, ἥ ς ὺ ͵ - 

ποίνιν καΐϊωφορᾷς ὕσεω «υφορᾷς ἡ δύσεως Ὁ 
παντὸς 



,ο 
σ΄αντὸς . αἰεὶ ἡ ὑψηλότερίθυ κα οἰνώτε- 
ρΘ- φαίνεταιν ὃ ζωδιακθς, ὡς ἐπὶ τὸ 

φανερὸν Ὁ ἧς οὐν)ρώποις. Καί οἱ αἰρὴ 

Ὅτ, ἐόντι ) Τῶν ΓΣ ὡρῶν ζὸς με- 

τοωϑολοὶς ἡ τξ ἡλίς κίνησις ποιεῖ, 

ΑΡΑΤΊΟΥ 
ἃς ἀρυύαν καλέϊ, δ] ὰ τὸ η- 

πέρας εἰναι τῶν καρπῶν" χρησφὲ τ “Ὁ 

καρπῶν γήτορες- αὐξονται δὲ, 
διωνύοντίΘ» ᾧ ἡλίου ἢ πάντα κύ- 
κλον. 

0 9 “- 

Τοῦ δ᾽ σοσον κοίλοιο κατ᾿ ὠκεαγοῖο δειμίηται, . 

Ἰοσον Νεασἐρ γολης Φέρεται πάσῃ δ᾽ ἐπὶ υκτὶ, 

Ἐξαὶ αἰεὶ δυιύοισι δυωδεκαδὸς κύκλοι 

Τ' αστα ο; αντέλλοισε' τίσον σὴ, ἐπὶ μῆκος ὅκατη 

Νιξα αἰεὶ τεταγυς’ ὦ), ̓ "ἴσον τέπερ ἡ μίσῳ κύκλξ 
Ι! » Δ ᾿Ὶ ἐν; ε4’᾿ 

Αρηθιένης Ὥστ νυκτὸς, ἀείρεται ὑζοϑι γοήης. 

τοὶ δ), ὃ φοσον Ἀϑίλοιο ) ταῖν ὁρ- 

θῶς ἔφη ἣ- ὁράξοντοι" τὸ δ ἔξω- 
θεν νοξνί, κυρτὸς φαίνετο!" (δι δὲ 

ἔνδονεν »ἡ δτὸ ὃ γῆς» Ὁϊλθ»: ὁ δὲ γἕς, 
ὅσον οἷ᾽ αὐτῷ τὸ ἢ ὁρίζονζε πί- 
Ζῆει, τοσῶτον ΧΡῊ ὑπὲρ, γῆν ἀνω- 
φέρεττοι" οἰεὶ 2εὲρ κφυτοὶ τὺ ἡ ὠκφαδὲς, 

Ξξ δ Ἢ υσες γῆν ζώδια, ἐξ δὲ πόλιν 
τσ γῆν. ΔΊ ΡΕΤΘΕΣ ς ἕν κα εἰφρο- 

νομυικαῖς τϑἕτο Ἐφη. Δυω "οἷδος 
πὐκλο!ο}) Τὸ ὦ γεὲρ ζώδιω, οὔτε 
οὐτὸς Ὁ ζωδιωκξ κύκλε εἰσὶν “ὅλ, 

τε οκπεπλήρω!) λ΄. μϑιρών. ἔ ἕςι δὲ 
ὥ χρὴ υἀσερπέπωκε" τοὶ δὲ στογλοὶ 
οὐσῶν ΚΟ πλούγια κρυτουδρυύεε, , 
ς ̓ σόν ὀρθοὶ οὐνωφέρεττοι ̓  ὥςτε σῦν 
ἐν τις ἐξ αὐτῶν λαΐξοι τὸ ἐκραξές. 

Γ δωδεκοτη μορίων ὃς ἢ ἕκρυτον, δ 
μιθίρφυς Ἐχφ' κἀν γοὶρ δὲ δ ἡλιακὸν 
λογίζητεό ἧς κύκλον, σύρήσᾳ μόγις 
ρπ΄. ὐσὲρ γῆς εἰεὶ κρὰ, ἡ παντὸς 
μι9! [ρφ'ς: Τόσον δ᾽, ἐπὶ μνῆκος ) 

Διαὶ σεευζομυίαν εἰ εἶπε πεὶ τ᾿ νυκτῶν 
τοὶ Αἰ ασή ματα, οὐφ᾽ ὧν καὶ ὥτώ, 

ἡμερών. νοητέον" δμθιον γοίρ. 

λόγθς, ἑκοίφη νὺξ ἐπὶ “οσϑν ι(υῆ- 

κΘ- γένεται , ἢ τοσούτον ἕ ἐχιοι “)ά- 

σή (φ τῆς αἷξεφερείας ; ὅσον πὸ 
γυκ)ὸς οὐρχομυένης ἐποάρετου ΚΘῊ 

αὐθιάγε μέρ» Ὁ ΩΣ κύκλε τὸ ἥμνισυ 
ἐπέχον ζώδια. οἷον, εἰ αἰρχομνένης 

τῆςνυκτὸς, οὐνωτέλας κρρκίνος περὶ 
“ηϑϑ' τέων» δουτέραν ὡραιν, Ῥσϑῃν 

εξῳ ἐπ αἰδουκω» ἕως ἃ πώλιν ἐπὶ δύ- 
σιν ἔλθῃ. τ οἰνυδϑέντος τὰ ἡμιικὺ- 

κλίᾳ λπὸ κφυρκίνου ἕως τοξότου, τὸ 

πῶν τῆς νυκ]ὸς μῆκος τελέδτοι. πά- 

λυ δὲ οἰνωτέγλειν λτὸ οἀηφκέρωτί» 
ἤρχετο ἡ νύξ. κατοὶ Δἰάμνετρφν οὖν 
αὐμμι διδύμων, ̓ εἰχετίω φϑεφ- 

φησὶν οὖν Ἔ ὅτι ἑχοίσης γυκῖὸς Ὰ 
πηδείν ἔφι τὸ μῆκος: » οἷον ἐπούρετοοι 

μέφθ.- Ὁ δ᾽ κύκλε; λέγω δὴ τὸ ἥμισυ, 

λ΄. αρχοιδῥης αὐτῆς. καλῶς δὲ εἶπεν, 
οσόν ἥινισυ' ἔπει ὶ. ἃ “ 'ἩῬ»εγῶ ἐλίω 

ἔχ τὴν φὐξιφοραν 9 “τὸ . «ἰξὶ Ὦ ,βό- 

ξείοι' πεὲ ὁ δὲ, ἥμισυ ἐλούώτήονα, ποὸ πε- 
ἊΣ τοὲ »ότιο » ἐφ᾽ ὧν Φσοῦτον ἔ φῶ! ΤῸ 

μῆκος; ὅσον Ὁ το ; ἐπιφερόμδρον ἡ μν- 

κύκλιον. Οὐσον ἐῤ ὕμνισυ κύκλε οὐρ- 

ὁ δὲ χορδή ἧς Στὸ νυκ]ὸς) Τοσξῶν ἐπὶ μνὴ- 

κός,φησιν ἑκοίφη νὺξ οεὶ τείνεἷ), κα" 
ὅσον 



ΦΑΙΝΟΜΝΜῈ Ν Α, 
ὅσον χῦἡ τὸ ἡμνικύκλιον. Ἀ[α δὲ τὸ, 
Φςνύκϊας., πὴ (δὲ μνείξους νοι «πῆ 
οἢ᾽ ἐλώτηες» "Ὁ μ»" φϑείνφν δ΄ κύκλον 

«ἰδιλωμ ἀνεὰκ πάντως » “ἰὰ τῶτο 

γι 

φξόσέθηκε;, τὸ, αἰείρεἢ ὑψόϑι γαΐ-, 
ἧς, ὡς τῶν βορείων τε ὑψψηλοτέ- 
ρῶν Ὄντῶν, τὺ τὸ ὅλον ἡμιικυκλιον 
ΕΥ͂ΡῚ τῆς γυκτὸς “«ἰδελωμβανόντων» 

Οὐ κεν οὀἰποβληΐον δεδυκημένῳ ἤματος εἴη 5 
Μοιρᾳὼν σκιτ]εοΐο ὅτ᾽ ἀντέλλησιν ἐχοιση" 

Αἰεὶ γὸ ζᾳων γε μιῇ σευυανέργέται αὐτὸς 

Ἡλιος᾿ ταὶς δ᾽ ἀνγε αἰθεσκέψιαιο μαλιςαι 
Ἐ ς αὐτὸς ἐρϑων' ἄταρ Εἰνεφέξοσι μέλαγαι 
Γ νοντ 

9] γ)} Ι ἢ 

, ἡ ὁρέος κεχρύμψϑμοι αἰντελλοιεν 
Σηματ' ἐπερχομένοισιν  ρη 9 τα ποιύσοι οϑου" 
Αὐτὸς δ᾽ ἀν μα λα τοι κέρϑίων ἐχαιτερὴς δὲ δὸ [η 
Ὠκεανὸς, τα τε πολλαὶ «ἰξιςρέφεται ἐο! αὐτῷ, 

ἸΝΝφσϑῳν ὁτσπῆμος κείνων Φορέησιν ἐχαφην. 

Οὗ κεν Σπόδλητον ) Σφόδρα ᾧρον- 
“ζει Αρφτίθ- τῶν ναυϊρλλομδῥων, 
κϑη Δ] αὶ πορλῶν πεκμνηρήων πειρᾷ) 
αὐποῖς χάμω ζομνένοις καϑο' ἐσον 

ἔξεςι βοηθεῖν, ποιρόμφιόν τι ποιῶν 
Ἡσιόδῳ. ὁ ᾧξ γορ σφόδρα τῶν γεωρ- 
γικών"ὁ δὲ, τῶν ναυτιγλομνένων ποι-- 
εἴται ἐπιμνέλφων. σὔην οἰδόκι μον οὖν, 
οὐδὲ πούρερηον σημνεῖον λέγῃ τοῖς 
ναυτι)λομυένοις » ὅτι ἐαν γυκτὸς 
συμβῇ τινώ κινδωυσύσοι, ὠφορᾷ- 
Ζῶ, κἢ μφθήσεϊ) μ᾽ πόσοις ὡρας ἕ- 
στο! ἢ ἡμυέρφι. κα οὐκ ύτε γινωσκέτω 
πὴ δεῖ ποιεῖν. ὁ δὲ νῶς » ἐκ ἂν ἐἴη σοι 
οὐδόκιμον., ἐπιτηροῦνίε τὴν ἡμέρων 
"ἡ οὐκδεχομυένῳ » Φφ'δισκοπεῖν ἕκαξον 
σαν ἄφρων, ἐπ᾿ειδοὶν οὐνούτεί λῃ" οὐλὰν᾽ 
οὐκ τῷ ονωντίᾳ ὠφέλιμον ἂν εἴη. ἢ, 

σῦν, οἰδύκι μον ἔξει σοι τῷτο 

τηροῦντι, σκέππεὼῶζ (ἐς τῶν ζωδίων 
οἰνουτολοῖς , ἢ ον ποίῳ τέτων ἐςὶν ὃ 

ἥλι(θ.. μοϑῶὼν γοὲρ οὖν κριῷ εἶναι αὖ-. 
τὸν, ἔωρ(Θ: ἀρχὴν γνώσῃ" ὁ μοίωφ 
Φ ἐπὶ τῶν λοιπῶν" τούτω δὲ ὡς 

γνξς, πότε δεῖ απ είρειν Φ ϑερίζειν εἰ“. 

Ἁἰα γνῶναι, 
δῷ.» ἦ- 
γω 
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ων ἐκοίξον ζώδιον' τὸ γὲρ καϑ 

ἄν ζώδιον μϑῖρᾷ ἐςι φῦ όλε κύκλε, 

Ἄέλοντο μὲν γοὲρ μοίροι κἡ αὐ : δηα- 
εἐμ αἱ εἰς λεπῆα ἑξήκθντοι .λέγῦ 
κρὶ! αὐτοὶ τὰ Φώδιοινῶν οὖν τὴν 
Ὡλάυν τῷ φωδίε «ἰδιπόλησιν μμϑῖρον 

ὧν ὁ μ(ούσεν. Αἀὶ γὲρ τοΐων .) Τέ- 

“πον Ὑ μθιρῶν» ἐντὶ Ὁ, τότων Ω 
ζωδίω ν» ἐνὶ οἰἐεὶ στωειν ὑτέηλέ ὁ ἡ- 

λι.. σιω ) αὐτὸ δὲ σεέλιν ἐκείνω τὰ 

ἄφρῳ, ἤη9 -ν ζωδίῳ, δύνοντΘ. ἕ᾽ 
δίς, ἃ ὥχα οὡκ  νυχ)ὸς οἰνεόντεέ, 

διωυνωτὸν εἰδεοκοσ έν. Ταῖς “ἢ ὧν κε 
“«ἰξασκέψ, “μο Τ αὐζες δὲ 6 ὡς μφίρας 

περλσν οὔτξι (Θ. εἰκφίθὰς, Ὁ εἰς 
οἰυζς ὁρῶν, ἤγθιν εἷς ἕν ἕκουτον ζ 

δυύδεκχοι ζω δίων ἀφορν, τοοΐνυ ἂν 
δύναιο κρισοελα θέας εἰυτείς. εἰ 
ὀμόρων πριλύπηοντοι, ἡ οκ ὮΞ ποὺ- 
(ππ μυένων ραν γνον). αἐφαν εὶς, 

κεπρυμωμνένουκὶ δ σὲ ὄρφυς ἔχουσι τοὺς 

εἰναι λοις, ὥςτε στιυορᾷν ἡρμοσινέ- 

γοῦ ΟΝ οἰσφαλῇ, π πόώλιν ποιοῦ σοι 

τεκμυήθιο ὧν - ποῖς ἐφυβχομνένοις » 

τἴς σαυνεινωτέγλεσι Ὁ Θ᾿ ζωδιακδι παρ᾽ 
ἑκάτερῳ " Ἐν τε τάνγοήῳ, χϑὴ ον τῷ 

ζο ῥείω, δὶ ὦν ἄλλοις ἄξροις. Αὐ- 
εν ὧν κμοΐλα “»ι}) Περὰὴ τὲ ὁρέ- 

ζοντός Φησιν, κέρῳτοι σή οὐνουτο- 
λέ κα τὴν δύσιν λέγα' εἰ Ὃ “ἶθδαφε- 

ρέις ὅσοι , ἥτε δύσις Θ ἡ οἰνοι  λή 2 

κέρρυσίν εἰσί ἐρπ νρνάνηα ὁ δενξς, 

ουὐτὸς. δὲ ὁ 0 ὠκεωνὸς 3 οκ ῳ ἄναςολι- 

κοὐ μυέρξς Ὁ τού [δυτικοί, σεκμυήριοῦ 

Οὐ οἱ ἀφαυρφζωτο, ὅτε καρχιιος αὐ τέλλησιν, 

Ἀςέρει ἀμφοτέρωθεν ἐλιοσύρϑμοι σόδαχεινῖ, 

Τοὶ υϑρ δουύοντες, «οὶ σγ᾽ ἐξ Ἑτονς αὐιόγτεθ. 
Διωᾷ μϑὲ φέφλιος, διιὼφ δὲ τ, ῥάχιν Ἴ 

Ἡμισυ μῊ κεν ἰδηαι ΚΕΤΚΟΘΟΥ, ἥμισυ σὴ ἡδὴ 

Ἄ ῬΑ ΤΟ 

δίδωσιν ἔκδιλα, Κρ. ἑκοίφην ἐρνἐ- 
ἐὰν αἰνατέγλονζο: ΚΘΗ δύνοντοι ̓ ζ ζω- 
δίων ΚΘΗ Σ λοισπτῦν. κθὴ “ἐρ' εἶστε 

τῆς οεὐἰνουτολὴς ὦ ὥφρω κῳτέχ, οιη »ὧκ 

ἣ δύσεων τεκμυήφ οί σοι δίδωσιν. εἴτε 
οκ ἢ πα δύσεων, οκ πῆς εἰνονηολῆς. 

Τά τε πολλοὶ “«ἶριςρέ ἰφεται )Εξ ἰμ- 
φοτέρων τ μϑερῶν διλαδὴ τὸ ὁρά- 
ζοντθ». ἕ ἔκ τε τῷ ὑσὲρ γίῶ ὁ- 

τῷ των "δ λοιπῶν ,ζωδζων, 
- λίγᾳ δὲ ἄφρων, "πσουτίςιν ὁ ὠ- 

κεονὸς Ἐς οἰμνφ οτέρων σῶν οἰρκῖ:- 

κῶν ἀσρων πορέχᾷ τες μνήθλα δὲ ὦ- 
φρῶν 5 ἕϑ ἕ εἰφιςον οὐκ πούτων πολλοὶ 

ἐπισεφον οὔτοι ἑωυπεῇ, Φ ἐπίκ ΚΕ, μὰ 

στω ἑκοίςῃ) χοὲρ μοίρῃ, ἕκος Ὃν ὄνω- 

φέρετοι. οὖ τὸ υὐσογείῳ οὖν κύκλω 

υπσοτίγετ οι ἄνω ἃ ἡλέον κῶδκι ὙΦ 

πεὶν δὴ ἀγέλη Ἢ δε σπκοσεῖν ᾿ πιά τε 

ὄἄφρώ συμνθοίγλειν, ὅτι μέλλει ἡμέρῳ 

γίνεσθαι". ἐπεὶ μυεζιφέ έρει " ὕλίον 
ἐπὶ ᾿λέονττι, κοή Φησι, “ἐὺ οἶνελ- 
ϑῶν Ὁ λέ ξοντοῦ » σπόσσει δ σεῖρῳ- 

κείρδμω φρο, » κϑὶ συωβαλεὶ 15. 

εὐτῶὰ ἐποίγᾳ ἐ ἐπὶ τῶ πιρθένον δ ᾿- 

λιον. τὸ δὲ ὀππῆ μος »ὑφὶν ἐνα- 

γνωξέον. ὃ δὲ λέγ, ποιϑτόν ἐςιν. 

αὐτὸς δὲ σοι ὁ ὁ ὁρήζων κριοὶ οἰνοτο-. 

λὼ ῃ δύσιν δείξει τὰ ζώδ Φ πὲ 

ομτρέφᾳ ον ἑαυτῷ: Ὁ δὲ φᾳϑεφρέφε- 
το: ἐντὶ οὐεργητικοὺ ἐφῖ ἐδ ζει ὅν ὅτε 
ἐκοίφην πῶν μθιρῶν., εἰντὶ ξῷ Φ'᾿ δωδεκα- 
τημθοίων, οἰναφέρων κὸν οἰνώ- 
τέγλεσων περιρέχετροι. 

Ἑλαϊαὶ 
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Ἐ γαῖα βαλλοισι κατορχουδιν φεφαγοιο᾽ 

Αὐΐζοι (οἱρ ὃγ ̓ὥξυπιδεν τεησαμρουλο , ἄλλα υϑι ὅπω 

Ρασέσι γφαίρῃ, Ὁ σὴ αὑτερα υυκι Φορέται" 

Τὸ 3. ἡ Εἰς ὦμος καΐζῳ γὰ μοτερϑν ὀφιῦχον (γε 

ΚΚαρχίνος ᾧ οκ ϑναυτων ) καζαγά σὴ, ὑΦι αὐγχώος ἐΓ-. 
9...) 58 

Οὐδ᾽ δὺ ἐτ αῤκἸοφυλαξ εἴη πολις ἀμιφοτέρωλεν 

Μείων ἡμαζιος, ὦ δ᾽ ἐχὶ πλέον ὄνυχος ἤδη 

Τέτοασι γὸ μοραις "ἤδη καπιόζαᾳ βοωτίζων “ ἀμνὰς 

ΟἸκεανὸς δέχεται ὁ σἽ ἐπῆν φαεος ;ρέσν!), 

Βυλυτῷ ἐπύχέ σλιῴον δ'γα γυκ)ὸς ἰ ἰούσης, 

Ημὸος ὑτ ̓ἡδιίοιο κατερχουϑβοιο δύ). 

Κι ᾧναι τοι ἡ νυκ]ες ἐπονὰ δύοντι λέγ)" 

Ως, οἱ μδ0» δοιωυοισιν᾽ ὁ σγ αὐτιοῦ» Οὐδὲν αἀκὴς, 

Αλλ᾽ δ᾽ μῷ ζωνη, δ᾽ δ᾽ αἰμιφοτέροισι φαφιὺς 

Ωμοις,, ὥρλων, ξίφεος γένϑυ ἶφι πεποιθώς, 

Παϊνζᾳ φέρων ποτα μόν, κέρφιος φ οι Τ ΙΕ.) ἀλλ. 

οὐ οἱ οἰφοιυρότοθι ) Μέχλων δι- ἣ 

εξέρχεοκχ ἃ τ «ἰεὶ νοτολῶν κρὶ δύ- 

σεῶν λόγον » ΚΘῊ στονον υτελλόντον (ὃ 
συ[χουτοιδυόντων, τῶ ὠρχἀ λπὸ 

κριρκίνου ποιέϊτοι . ὃν καὶ ον τῇ 

σἰρχῇ τῷ ζω) κού κύκλε «σξῷτον 

ὠνό μ(φυσε" κού [ φησιν,ὅτι κουρκίνε οἰνο- 
τέγλοντος; σὺν οὐμνωυρφὶ ὁδὲ ὦ ἬΝ 

μῷ ἄφρω στον οὺν τέλει αὐτῷ, ΧΟ 

ἐντιχρυτοοδουύει. δυυύαν δὲ ἢ- σέφανόν 

φησι τὰ τὸ ἥμισυ » Φ ΣῈ νότιον ἰχ- 
ϑμὼ καζὸ βῥάχω. : κοΐ ἀνωτολες 

ἐφσρωμνυυένων αὐτῷ ἣΞ αἷδὲ τἰω γαςέ- 
." νερῶν. αὶ αἰντοκοΐᾳ δυυύειν δέ φησι δύο; 

Ν ὀφ,ὔχεν λαὸ ποδῶν μέχει ἄμιων, 

ὦ ἢ ὄφιν, ὃν ἘΧΊ ον τοῖς χερσὶ, μ»έ- 

χει τοωχήλε. Κατεὶ ῥάχιν ἐχ)ὺς) 
Εἰς δυσιροὶς φέρετ! ὡς ἐπὶ τὼ ὁ βῥώ- 

χ. ὁ νότιΘ» ἰψΚς: ἄνω Ὁ νένσυκε. 
ἤεττο δὲ τοῦ, αἰνωτέγλοντί. τῷ 

κρρκίνε : φϑότῃ ἢ δευτέρῳ ὦ ὥρῃ τῆς 
γυκῖός. Εχατιαὶ βάλλουσι ). Πα- 

λιν ὥίδα τὸ τεφάνε οἰνουλουμυθ νει. 
μξγλοντίθ» οὐ οἰνωτέλλειν τῷ ρ- 
κίνϑ » τὸ ἥμισυ τῷ σεφάνε ἰδοις ἃ ὧν 
ἰχσέρ γ4ον' τὰ ) οἱ, ἀγλο ἥμοισυ αἱ δύ- 
σᾷς περέλαθον "ἡ οὐφανίζεσιν » εἰς 

σιν Ὁ σεφονε κφυτιόντίΘ». ἐότας 

Κ δὲ 



74 
δὲ τοὶ ς δύσῳς φησὶν, ἐπειδὴ κἡ τόό- 
πἐρίω τίω ἀνατολζὸ λέγφ. Αὐ- 
ζὧὰρ “γ᾽ ἐξόπιθεν ) Ο νότι(» ἐχϑὺς, 
εἰς ὐπίσο περι πεὶς, Ὁ ἕτως ἔχων τῷ 
θέσιν, τοὶ δὲ υὑπέρτερῳ τοὶ ὀροῆω ον 
σι ἐφων εἰ ἐχή, τιὸ δὲ ιἀσὲ τ γο- 
σέρου, οὖν τῇ μετεώρῳ. δ Ὁ βίαιόν 
ἐσε. τὸ ζὶ ὑπερτερώ λεγήν τοὶ ἐροῦα, 
ὃ τὸ ογαντίον ἐδ. διὸ τοὶὲς ἐπὶ τὸ ον 

γόνασι τῶτο μυετενἀνόχωσι" τοὶ 
ιἰσέρτερῳ αὐτὰ ἐπὶ κεφαλζὼ ἤδη 
δέδυκεν, ὅτε Ὁ Φ' σεφώνε. τὰ δὲ 

κρέτω «ἰδὰ τῶ ἐοοίτζυ γασέρο οὖ 
τῷ μνετεώρῳ ἔχφά. Τὸν δὲ γα εἰς ὠ- 
μ[.8ς) Τὸν δὲ ὀφιοῦτγον δστὸ γθνούτων 
ἐνέχοι “5 ὠμων ἐπὶ δυσιμκοὶς ἐγά 
οὐἰνουτέγλιων ὁ κφιρκίν, ΘΟ», κ ἢ: ὄφιν 
»} νν Ξ . λ ὧν. , 

ἄχει αὐχέν». μϑγερὸν δὲ ουὐτὸν λέ- 
λ1: ὁτι ὅλ. «δὶ δ" ὀφιν στονέϊ. τὸ 

οὐυχένω ε| γν95 559.» μνεγρίς οὧὖ- 

ον ον τς τόλδα ἰειαεμ 

ἕν δὲ τῶτο ἀνω[πσον, ὅτι ὁ ὀφιξ- 
χΘ- ἅ κ(φ διδύμοις ἐναφεροιϑμοις, 

ἄφχεττοι δύνειν Στὸ ποδῶν μνέχριγ9- 
νούπτωυν" ὥςτε οὐκόλε)ὸν ἔφι πὸ νῦν εἰρη- 
δύ .“,.ἃϑξνὖὦ Ε « 'λά ͵ὕ Φ,᾽ 

(ρον. κὶ ἕτως ἐᾷ ὃ λόηος , μνξγρι ζ΄ 

ὥμυων κρΐᾳ φέρε), κὶ ἐνέγρι τὸ οὐ- 
χίνος ϑ' ὀφεως. ὀρ)ού 7) αὐτῷ δύνον- 
“ς, μυεγει Ὧ' γϑνοώττυν τὸ - ποδῶν 
φοφοκφτοθέϑυκεν ἡδὴ δ᾽ δὲδύμνων ἐἰ-- 
γωφερομδύων. Οὐδ᾽ ἀν ἔτ᾽ οὐρκ]ο- 
φύλαξ ) Οὐ πολὺς ἐοῖ͵ ἐξ ἰσου φαί- 
γετίι οὐμυφοτέρωθεν, τοτέσιν οκ ἢ" 
τὐστὲρ γἀδ κὶ 5“ υσὸ γὐ' ἀγλὼ τὸ ὅδ 
ὀλίγον ἄνω ὑπὲρ γάϑ, τὸ δὲ πλέον 

τὸ γάδ. ἡ κοίτι(Θ- οὖν, ιἱτσέργε-" 
ἔγγυχν, υτόγφ.. οὔκ ἂν οὖν 
ζτιπολὺς εἴη οὔτε ιἰσσὲρ γάῶ, οὔτε 

αὸ γάζ, τῇ κφυρκίνε ἤδη ἐρξα- 
μένου ἐνωτέγλφν. ἐνατείλωντ» δὲ, 

ὦ ὡλᾶρον αὐτῷ δεδὺκός ἐξιν" ἐλαγε- 
σὺν γοίρ ἐφ Ὁ ὑπὲρ γάϑ' ἐπειδὴ 
γκέρ φησιν αὐτὸν τίοσ ὠρσι ζωδίοις 
εἶν ουτέλλεεσιν ον τυκφιτουδύ τος » τουύρῳ, 

ἋἌῬΑΤΟΥ 
διδύμοις, κριρκίναι , λέοντι» ὅτῶν ὁ 
καρφκίνθ» οὐνωτέλλειν ὥρχαττο, ἐϑ᾽ 
περ γά πολύς Ἐσιν, ἀ9᾽ υττὸ γἀϑ- 
δύο Ὃ αὐτῷ σταρεληλύθϑρισιν ἤδὴ 
μϑῖρο.» δύο οἱ ἔτι λεέποντου. ὅτων 
δὲ ἀνενεχϑ ἢ τρεςς δὲ αὐτῷ δεδύχωσι, 
μνία δδ᾽ ἔτι υαολέλειπῆαι. ταύρου 
δὲ ἀνωτέγλοντ ΘΟ», αὐτὸς δύνειν ὦρ- 
λέτε. Τέτρασι δὰ μϑίφροις ) Τ ὃν 

ὧ οἤτιον τῷ, ἐνατείλωντ. κωρκί- 
ν5» Ὁ φωρόμδρμον ὀλίηον ἐχήν τισὶ 
γἱῶἣ- βοώτζω. μϑίρως δὲ νῦν, ἧς 
ζωδίοις. ὁ δὲ λόγος, τέτρ οὖσι ζφωδι- 
οις ὁμμ90 κφυτιόντοι ἢ΄ βοώτζν υσο- 
δέχετοι ὁ ὁρήέζων' ὁ Ὁ» βοώτης ἐπι- 
γωύς δ δύσεων μδ' χρλῶν, εἶτω 
ἢ σκορπίς, κῷι Οξότου" κρὴ ὅτε 
ὁ αἰγηόκερως δύνει, ἐπὶ δύσιν γι! 
ἀύτος τελείως κὸ ὁλογχερῶς δύεν). ς 
ὅτω σεοστέρων ζωϑδίων ἐπέχᾳ 2 όνον 
οὖ τῷ δύεσδ αι. ἐπειδὴ Φίνιυν τῷ αἰ- 
,"ϑκέρωτῷ» ἐλθόντ» εἰς δύσιν, ὃ 

βοώτης τελείως δύετοο!, ὁ δὲ καρ- 
κίγ(Θ. τε κατοὶ Δ] έμνετοον γίνετοιι 
Ὁ αἰγοκέρωτ», Δ] τῆτό φησιν, 
ὅτι ὁ βοότης τἀωικαῦτοι ἠμκότι 
ὀλίγον αἰρεῖ. ἐπειδὴ οὖ τέτρασι μοί- 
ρας δέχεται αὐτὸν ὁ ὠκεανός. δι υύ- 

ἡσον δὲ λοιπὸν Θ᾿ καρκίνε οἰνιόνῷς. 

Ο ὁ1᾽ ἐπά φώεος ) Ο δὲ βοώτης 
ἐπεισοὸν ᾿' φωΐς κἡ Οῦ φαίνεὰχ κο- 
ρε ἢ ὑπέρ» ὧν, «εὸς δύσιν 
βαόίζει. καλῶς δὲ εἰπε κορεοπῇ, ἐ- 
πειδὴ ιὑασέργ Ὁ» φαρόμϑυ(ῶ., πο- 
λιωὺ χρόνον ἀναλίσκει, ἣ ἃ ἡμέρας 

ὧρας εξ, ἃ δὲ γυζὸς σεύσης τες ((΄. 
διὸ χωρμέντως εἶπεν, ἐπὴν κθρέσηττωι, 
ὅτι σοῦ γρόγον οἰνολίσροο φανο- 
ἐϑνος. ὠνατέχλει Ἣ τῇ ποιρ)ένῳ πε- 
οὴ ἕκ]ἀν ὥρων ἡμιερανάδ, εἰ καϑ' 
υὐσέθεσιν ον κούρκίνῳ λώξωϑυ δ ἅ- 
λιον" δύο ΝᾺ ὦρει κοωρκίνε , λέοντ» 
δο, σιρϑίνε δύο- ὥςτε «δὰ εν 

ὥρων εἰνωτέγλει. ἐπτὶ γίντν τος τε. 

Ἷν 
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τὸ ἡμέρῳς λοιποὶς ὲξ ὥρφς οὖ τῷ 
υυπσεργείῳ ἐεὶ ̓ Ὁ τοὺς τὶ γυκ)ὸς δύδε. 

κοί» ἕως ὧν εἰς τελείων δύσιν Ἐλϑη" 
ἕως “Ὁ ὧν οἱ δίδυ μθι ἐνέλθωσι, φαί- 
γετρ" οὖ δὲ τοῖς διδύμοις ᾿ πὸ Δ νυκ- 

Ν εἶ ΚΙ - 

Ἴὸς συμυπίρῳσι κφ" ἐπεὶ οὐὦὖ ὅλας (η΄. 
ὥρφς μϑιύ4 φαινόμϑμ(Θ- αὶ ιπυέργηός 
ἐς;, ΔΙ αὶ τϑορ εἶπεν, ἐπειδεὺν ῷ' φω- 
πὸς χορεοϑῇ, λοιπὸν πείλιν ινέλλον- 
πος κριρκίνου εἰνωτέγλειν, τῇ δύσῳ 
“πλέον ἐγ τῷ σώμουιτΘ». Βελυτι 
ἐπέχη ) Τοτέςιν ὅτων οἰναχορήσῃ τῷ 
υτὲρ γξῦ ὑυέρες. »κΨὶ πανδυσίαν ποι- 
ἥσῃ » Ἀνλδον ΝῊΡ τῷ μυεσονυ- 
γίω, τετέςι τεῦς ς΄. ὥραις τὶ γυχ)ὸς 
λας ρας δύο" ὥςτε ον ὀκ]ὼ ὅλοις 
ὠροΐς γίνεαχ αὐτῇ τίυ) παντελὴ Κο-- 
χοίσδυσιν. δεὸ εἶπε, ἵΚ ἕνα τοι ὃ νύκ]ες 
ἐποψὶ δύον ηλέηον.).ἐπεὶ κουκ οφίά- 
χίω ποιέϊ) τω κοέδυσιν. βελυτὸν 
δὲ λέγ «ἕω ἑαπέροων , κο!} ἀδιοὶ 

βόες λύοντοι. ἡ τὸ» δίχα γυκ]ὸς ἰού- 

σης, τῶτό φησ:, τὸ δι υλασίω τῆς 
γυκϑὸς καιοϑν οἰνύειν πορδυόμδμον φ 

τῆς ὑμνέρους. ̓ πΘῊ δῦτὸ Θύτου ἐδίδωξεν 
ἡ (φος,, ὅτι εξ ὥρας στοιέϊτοι τῆς ἡ- 

μέρῳς, τῆς δὲ νυκϊὸς ιβ΄. φησὶν 
οὐδ, ἐπειδὼν ᾿' φωτὸς κϑρεόῃ »οὦ 

τῇ δύσᾳ λοιπὸν ἔχ τὸ ὡλέϊον ὺ 

σώμῳϊθ»-. ἐπειδὴ ἄκρῳ αὐτῇ ἡὶ κε- 
Φφολν δ πολείπε, Ο χέρες, “ νυ- 
κ]ὸς Ὁτηνικαῦτες δὲταλοσιον ἰέσης 
Σξ ἡμυερανῶν ὡρῶν. ἢ ὅταν τὸ “λέον 
τέε ἡινίσείΘ- τῆς γυκ]ὸς ποιρελϑῃ ᾽ 

εἰ; δύο αὐτῆς τεμυνονδῥης, τῷ κῳρκί- 
γε αἰνωτέλλοντίΘ», τότε ὁ οἱρκ]οφύ- 
λωξ, Ὁ κα ὑπὲρ γἀδ ὀλίγον, τὸ δὲ οὖ 
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τιῦ βελυτεῦ. “ρυτέφιν οὖ τῇ δύσῃ ᾧ 
ιασὺ γάῶ, «λέον ἔχφ' ἐμνξρφδυουύει 
δὲ καὶ ἐΓχεονίζει τῷ βελυτεῖ, ἤν 
τῇ δύσι » δηΐων “Ὡλέον φ ὑμνίσεως ζ 

γυκ)]ὸς, εἰς δύο αὐτῆς πεμνοιδῥης,», 

ὁττηνίχου τῷ ἡλίου δαΐον τ» ᾧ οὖ - 
τὸς δύνητον!. Ἐσοψὲ δύοντι λέηον-- 
τι ) Ὁ Ψὲ δύνων ἐξὶν ὁ βοώτης Δ] ὰ 

ὁ ὡρῶν Ὦ πεοσοίρων μοιρῶν, τετέςιν 
η΄" ὥροις ἐπέχφ" ὃν ἡ Ομης», ΟΣ 
δύοντε βοωτίω φησὶν, ὠντὶ τί 
βρῳδέως δυόμϑρμον" αὗτει δὲ μῳ- 
λισοῦ αἱ αἰξαφοροὺὶ ὀψὲ δύοντιΘ- ὧν 
κληϑείησον,, Κὶ μόνον ἁἰὰ τὸ ον τῷ 

κρύπτων φέρεον, ὀκ]ὼ ὡρως ἐπέχάν᾽ οὐλλ᾿ 
ὅτι γἡ ἡ. ὧροῃ γεγθνουσιν οἕως ὧν δύη 
παντελῶς. αὗτοι δὴ οὖν αἱ νύκϊες 

εἰθέλιφοι ἐποψε δύοντι ὧν κληθείη- 
σαν. Ὡς, οἱ ὥ, δύνεσ: ) Τοῦτον ἣ- 

τρόπον οἱ φυδλειρηρδῥοι δύνουσιν, ὃ 
σέφανΘ», ὁ ον ηθύνωσι, ὅσες 
φοῤϑέϊπεν. εἰπὼν ἕω Ξ χστὸ δύ- 

σεως δώδεκα ζωδὲ ὧν σημυείων , γῦν ΩΣ 

“ἰοὶ ἢ ἐπ᾿ ἀναλῆς λέγ. ὠνατέλ-- 
λει οὖν, φησιν, ὁ ὡρέων λωμνωδὸς 
ΩῚ ᾿ ᾿ ΄ τ ἐν ᾿᾽ 
ὧν κρφιίζὶ πίω Φώνξω κφΗ τοὺς ὦ μθὺυς" 
ἔχων δὲ τῷ οὖ τῷ ξίφει λωμναπθθὺς 

οἰφέρας , ΡῈ σεωυωνωφέρων ποτο- 
μϑν 5 κέροι» ἀγλε, φυτέει τῷ ἀνα- 

πολιοῦ. Ο οἷ᾽ οἰντί(Ὁ» ) Ταὶ κα οὖν 
χιϑϑειρημᾶῥα ζώλᾳ εὐνωτέλλοντι τοῦ 
κφυρκίνῳ ὠὐ τίου δύνει" ὁ δὲ ὠρήων 
σεωνωνωτέγλη αὐτεῦ, σῦν οὐπρεπὴς, 
ὠγλὰ [3 τίω ζώνζν δυδηλοτοώτην ἔ- 

χων," τὸς ὦμους, ὃ τὸ ξἰφ»ανα- 
χέλλᾳ δὲ σεωὶ τῷ ἠρεδωνῷ ποΐμιινῷ αἡ 
ὅλως ϑεωρεντου στρ ΝΣ ὁφέξζοντα. 

Ἐρχουϑρῳ δὲ λέοντι, τὰ μεὲν χῸΣ “σδυΐζᾳ, Φέρϑνται 
χὐνς .. 5. ΘΗΝ Ἄν, «οὐ ΣΆ, ϑΥΡΟΤΟΣ ἢ ; 

Καργίνῳ ουσ᾿ ἐδ οντο᾽ χ) αὐείος΄ αὐτὰρ εἴτ γνυξ 

Ἡ μῦνος, ἄλλα μὲν ἤδη, ἀτορ γϑιυ ᾧ πῦδα, λαιὸν 
Οὐπω 
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Οὔπω κυ ϑήνοντος εἰσσοφρέφᾳ ὠχεϑνοῖο. 

Αντέλλᾳ σγ ὑδϑρυςκεφαλὴ, χαρϑπῦς τῈ λϑ γωῦς, 

Καὶ τροχύων, «αϑϑτεροῖ τε ποδὲς κυγὸς αὐθορκένοιο. 

Ἐρχομυένῳ δὲ λέοντι ) Ανατέλλον- 
700» δὲ τῷ λέοντί(Θ», ὅσοι μδὲ οἷν- 
σικουτέδωυνε πο κοΤιρκίνω, παντελῆ 
ποι σέιὺ κῳτείδυσιν' δύνᾳ δὲ ὁ ὁ οἶε- δὲ 
τὸς ὁλί.: τὸ δὲ ὦ γθύνασ: δ πὸ 

ὄγλα μϑέρη δέδυκε, τὸ δ γδνν τὸ 

λαιὸν» Θὰ κγήμνη »"αἡ ὁ ποὺς οἱκ ζώ 
εἰσιν μισὸ γάῦ. Αντέγλει ὁ; ὑδρης ὦ 

κεφαλὴ ) Σευινουνουπέγλφ, δὲ τῷ λέοντι 
ἡ κεφίῳλὴ τῆς ὕδρως» ὁ ὃ λαγωὸς, ὁ 

Οὐμὸ «γον ὀλίγοις γα) 

φϑόκύων, τῷ μυεγοΐλξ κυνὸς οἱ 

μα ΔΩ τῶν, Ὁ δι λοροπὸς 3 

ἤγθεων λωμυπσθός. ὃ ω τῇ ἀἰναλῇ 
τὸ κῳρκίνου ἢ κεφαλὴ τὸ λω- 

γυοΐ ἄκρως ζ οἰνουτείλοσοι" οὐλὰ ἐ- 

πειδὴ ὦ Ὁ δωυναῶν ἀὖ ἄκρας μόνης κε- 

φαλῆς μϑνη μιθνδῦσου » ὅσω μέκρο 

ὥφρου 3 ὅτε στὴ τῷ λέοντι στό σσο 

οὐνῆλθεν; εἶπε τ ἐμυνημόνδῦυσεν. 

ἧς αἰασοὸ νείατα ρα λλά 

Παρϑνος αἰγτέλλϑσα 5 λύρη ᾧτε κολλδευαν, 

Καὶ δλφὶς διώοισι » καὶ θυποίητος οϊφος᾽ 

Σ τοῖς, ἔργιδος πο,» ζο, πί]εεροὶ μέστρι 4» αὐτίου 

Οὐρκὸ, ᾧ ποταμοῖο πέληορίαι σκιόων). 

Διωφ δ᾽ ἑαυ πείη κεφαλὴ, διωᾳ ἢ ὁ αὐχζω" 

Αντέλλᾳ δ᾽, ὑδρη μέν, Ὁχὶ συλέον ἀγα παρ αὐτὸν 
Κρητηρα᾽ φϑανϑιος δὲ κύων πόδους αὐνυ:) ἄλλοις, 

Ἑλκων ὀξοπῆο φρυφοὰν πολυτειρίος αἰῤοοῖς. 

Ἡ δὲ ε4 γαῦης ἱσὸν  διχθωσαι κατ᾿ αὐτὸν 

ΤΠαρθόνος, ἡμῶος ὡπασα περαιόθῳν οὐρὰ νητω. 

οὐ δύ ϑυ) Περὴ τῆς τῷ λέοντίΘ» 
Φαύσεως ἱκωνῶς εἰπῶν, λοιπὸν Γ᾽ 

«ἶξι ἀνωτολὴς τῆς σουρθένου σεκ- 

μήρλα δίδωσιν. ἡ δὲ παρ) έν Θ. εἰνα- 
πέγλουσοί » σῦκ ὀλίγους οἰφέρος ᾿σὸ 

ἢ δράξοντο βαΐλλοι, οὐἰλλοὶ πολλοὺς 

εἰς δύσιν κρυτοά γᾷ», ἢ ) λέγᾳ στοίους" ἡ 
ἣν οὐρικρυδεκη τὲ Ἑρμοῦ λύροι, Ὁ 

δ δελφὶς ϑ κΘΗ ὁ τσὸ ἢ“ ἀετὸν ὀϊτός" 
οὐσοι λοὲρ χἰστὸ δυσκὼς φέροντα. 

στ )οὖξις ΧΡῊ τὲ κύκνον τοὶ πσξοῦτεος 

σἥἡεροὶ σἰθὶ ἄκρϑυς “οὺς ὦ μους ἄχρι 
ΓΣ 
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94 τῆς οὐρῴςς δύνει: ΧΘῊ τῷ ἡρα- 

δων οὐ τοὶ ἀκ 
λοιπὸν “κεὲρ ΚΘΗ " “ἀρχὴ τε 5 ἠθαδανοῦ 

“θὲς σοὺς φέρεττοι. πειρηορίας 

“Ὁ χεὶς ἀκρως φησέ" ΘῈ τὸ ἵἕσπου 

δὲ ἡ κεφώλη δύνει. οἰνου τέλει δὲ ἡ 
ὕδρα ἐ ἐπὶ πλέον, ἕως τῷ κρϑτῆρος. 

εἶναι φέρφνττοι δὲ οἱ ὀπίωϑιοι πόδες τ᾿ 

κυνὸς " τῷ ̓ πέύμνα τῆς ορηοῦς. ἐμυ- 

φατικῶς δὲ εἶπεν » ἕλκων ἐξόπενεν 
πεύμνων. ἡ δὲ »ἡμνί τορος οὖσοι, Ὁ 

μέχρι τῷ ὀϊσοι᾽ κωτησεθαγ μένη φα- κα 
γεττη., ὅτῶν οὐνου πε )λῃ ὁλήη ἡ σοιρ- 

72,.. Ὑπὸ νείωτω βάνει) [χφυ- 
γῶς «ἰρὰ Ὥ 4 ἀνωτολῆς σειρϑένου 

σεκμυηράων ὑπεζελθων, ἐπὶ : Χς 

λεὶς ἔρχε)»κοή φησιν, ἐαθχέρϑρωι δὲ 
αἱ χηλαὶ. Ὃ μυέγλουσουι οὐνουτέγλήν » 
εἰ ᾧ λεπῆα! Φεήνεσι κοή εἰσιν οὐμνοίω- 
ξαὴ » οὐλὰ οὖν ὀδωμῶς ἄγνωφρι κοὴ 

εἰκφζώληπῆοι σουρέρχον το! ̓ ἐπειδὴ 
μετ᾽ οὐ τῶν πεκμήρλον ὁ βοώτης «- 

6ῳ, ἄρχεττοι σκιοίζεοχ" ὑ 
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ζχλον εἰνωτέ ἔγλε κατολαμπόρϑμος 

ὑποτῇ οὠραούρου. ̓ ὃς ἐσι μέρας αυ- 

τῷ" κε ΝᾺ ποιροὶ τὸ οὖ Όῖς μηρϑῖς. 

τ Φλέμδυ» δὲ κύων ) Ὁ 
σείφ Ὁ» “οὺς ὀπιοθίους πὸ ς 

οὐνουρρέίπτει 9 οὐνωτει λοέντων ΝῊ ἐμν- 

φεροϑίων. Αἰ τῶν οἱ οὖν τῶ φϑεί- 

εϑνος, ὁ » ὅτι τὸς ὀπιοϑίες πόδες φλέ- 
γε οἰνουτέγλων. Η δὲ ὅέεε γαίης) 
Λεΐσει ἧ υσὲρ φεόγεσις ἦν, ̓  ιπὲρ 
γαόης" ἡ Ὁ» οὐργὼ φέρε υἑσέργφος, 
δὲ ἱσὸ διχωζοιϑρη: ὁ ἐδ ὁ ἱξὸς ἐπ᾿ 

ὠκρε ἑἐξὶ τὲ διχοηρμνή οτος. ἐπεὶ 

ἡμυΐζμός ἐξιν, ὁ δὲ οὐ τεῦ μέσῳ τῆς 
γηός ἐφι" διὸ ἢ ὁ τόπος, ἔνϑος κέγτοι! ̓  

ἐμεσόδγνη, καλεῦται. ὁ δὲ λόγθ»-. 

ὕ δὲ 6χὴ πεῦσοι ἀσιθννν φέρε), 
ἥτις ἘΠ σον ἔχ δ Ἰχοσόμυη μ(ο᾽ » ὅ- 

πηνίκω νᾷ ἡ πουρϑένος οἰνωτείλῃ. 
φϑαιόθεν δὲ ὰ ἤγριν οὐκ τῷ ὑπο Ὑ 
μμέρφυς ἀνέλϑη εἰς ἀναςρλίώ. 

Οὐδ᾽ ὦ ἐπερχοιυϑιναι γ)λαὶ Ἣ λευ!ὰ φαυσοι, 

Αφεατοι χλίοιεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα βοώτης 

Αϑρέος αἰγτέλλάᾳ βεξολημένος ἰρκ)έροιο Ἥ 

Αργώ σγ᾿ αὶ μάλα πᾶσα ἄετηορθς ἔοσε!) 
Ὶ 
ἡδὺ, 

Ν᾿ ὑδρη (χέχυ γὉ οὐ βρανῷ ἤλιϑο, πολλη) 

Οὐρὴς ὧν δεέοιτο, μόνον δ᾽ ὄχι χ'λαὶ ἀγϑισι 

Δ άφνὸνἐφεςηῶτ᾽ ὀφιέχεα, πῇ μὲν ἐσάέζᾳ 

Δεξιτερζω κυ ΐωυ αυτὴς ᾿δχτοριουίδος ἀγρὶς 
Αἰεὶ γυξ ̓ αἰεὶ ὶ δὲ λύρη οἰ δαπεπόνῶτορ.. 

ΟΥὐ τινα τῶτον ἀϊφον αὐσαουρανίων εἰδώλων 

Αμιφότερον διεοογζο, ὶ ἐξ ἐτέρης ὁ αἰγιόντα, 
Πολλαΐχις 
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Τολλακις αὐτονυχεὶ ϑηδυμεθο. τῷ βθ ἄρ οἴῃ 

Κνύμῃ στοῦ χ»λῇσι Φαείνε,) αἰμιφοτέρῃσιν, 

Αὐύς δ᾽ ἐς κεφαλίω ετί ποὺ τετραμιμιος ἄλλη, 
᾿ Σ κορπίον αντέλλοντα (μένᾳ κὺ ρύτορᾳ Ὁξκ' 

Οἱ γϑξ μὰ φορέοισιν, ὁ μὰν μέσον, ἀλλα τε πᾶντα. 

Χῴρα δὲ οἱ ἱ σχαιίωυ κεφαλῇ 9 μι. τόξον αἰγυᾷ' 

Αλλ᾽ ὁ 0 δ ̓ ὡφτρίχα παντα Κρίτα μδη εἰ! φορδ) 

Ημαισυ δὲ φεφανοιο ̓ ) αυτίωω ἐρχατον ὐρίω, 

Κοταύρου Φορέοισι, ἀτερχόμδναι ὁ ἔτι λα. 

Τημως Ἐὐτριηϑ μιθνζωυ κεφαλίω μέτα δ.) ἵππος, 

Κα; ποδϑτέρου ὀρννδος ἐφέλκεται ἔχατος θρη. 

Διωφογ αὐδρομιέδες κεφαλή ὦ δὲ οἱ ἱμεῖα δαίμα, 

'Ἅήτεος ἡξρφής ἐπαγάνο γοτὸς, αἰγίια. σὴ αὐζος 

Κηφάνες οχ βορέω μεγάλῃ αἰγα! χέει χελδύων 

Κα ὃ ἃ Ὥ ἐς λοφιξο ΡΡΟΔΙΥ ἀξει ζ ̓αὐ τίου. 

Διωφ α «τὰρ κηφϑὺς κεφαλῇ, ὦ χφοὶ ὦ ὦ ὠβίῳ. 

Οὐοῖ᾽ ἂν ἐσξχόρϑυαι ) Αλν οὐδὲ αἱ 
χηλαὶ ἐφθχόρθρμοι, πουτέςιν αἴνο- 

πέγλουσοη, εἰσημυεεότευτοί εἰσι. σφω-- 
ανωτέγλει, γε αὐττῶς ὃ βοώτης. 

εἰ)ρόθ- δ΄ εἶπε. τἀὸ ἰδιὁτηΐζω τῆς 
οἰναηρλῆς δηλῶν, ὅτι τοὶ οὖ πολλῷ 

λέόνῳ δύνοντο «ἰ)ρέως οἰνατέλλει" 
οἱ δὲ τῷ οὐαντίε » τοὶ τωχέως δύ- 
γονίζι. “πλείονι χρόνῳ οὖν εν ᾳ : ὡς- 

«Ὁ ὁ ὦ ὠρίων" ̓  δὲ οὐρχὸὶ μνετήορος Ἢ 
δὲ ποῖσοι: μέρη αὐτῆς στουούψού- 
σέγλει σῷ λέονϊο ὥςτε ἐμοῦ τοῖς 

λοῦξς πὰ σαψ ἀνωτετοωλκένα!. τὸ ὅδ, ᾿ 

ὁ κώλα πᾶσει, φησὶν, ἐπειδὴ ν 
ὅλη κατηξέραζωι!, καϑεὲὶ ἐἴποιϑυ, 
οὐχ, ἡμίζμος. τὸ δὲ βεδολημδῥῷ», 

εἰντὶ τῷ ὃ κατωλαμιξανόιδμος. ἢ »ἡ κα- 
ζωλαμυπόμδυφ. τῷ ἀρ όρῳ. Χη- 
λωὲκὶ λεπήοὶ φώεσοι Ν Ἐπειδὴ ἐἰ- 
πεν, ὅτε ογεῖσιν ὁ λέων. ἡ κεφαλὴ “ὃ 
ὕδρας φαίνε). » ὅτε ἡ ἡ πουρ έν» ἄνα- 
τέλλῇ έχει φ ρδ » ὅτε αἱ χύς 
λαοὶ» λοιπὸν ὠπταν Ὁ σῶμφν “«λιὺὴ 

μόνης ἷ ἄκρος ἐρῴς» ἐποίγῃ εἰκό- 
τῶς. ὅτι στο δή ἧς ο ὧν δρανῷ ἢ κειμϑόη, 

οἱ ἐ δὲ δ, ργὼ δι᾽ ἐ κοίλου πηῶσοι, οὗ- 
τές 
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σῶς ἥκτσουν, οτι καὶ ̓ τἱωικαῦτα ἀπε 
γώ ἐφι μνετήορφς;, οἰγλοὶ κϑη πεὶν πίω 
ψεξέσων οἰνελϑ ἂν ποιρϑένον' ὅτε μυέν- 
τοι ἡ στοῶστ οἰνέρχε.)» τύτε κοἐπκείνη» 
" ἡ ὕδρα ὁλογερῶς φαίνεῖ. Αἰεὶ 

γνὺξ) Τοῦ δὲ ]ᾷ παντὸς γνὺξ 
πεπητίΘ», λέγη δὲ Ὁ ὦ γένασιν, 

οὐ χηλαὶ ἀνιξσφο » μόνὠυ τί δεξι- 

χερὠὼ κνήμυζω μέχει Φ ἐσιηθευίδες 

ἄηουσι. τὸ δὲ, αἰεὶ λύρη, σεθς τὰν 
διδασκαλίαν ἐς αἱ θέσεως: “λη- 
σίον γοέρ ἐφι “ὃ λύρᾳς" Ἂ" ἔοικεν ἘΣ 

κλοίζοντι σλησίον αὐτῆς » ς ον τοῖς 

πτϑῴτοις δὲ ἦπεν, Γόνατί οἱ σκοῷ 
πελάώε. Αμῴότερφν δύνοντοι ) 
Δύνειν φησὶ δ οὖ γότυνάσι; ΚΘΗ δα 
τῆς αὐτῆς νυκτὸς οἰνιέν οι » ἐπειδὴ Ὡ 
οἱμυφιφωνοίν οἰσέρων ἐςιν, ον συμυδέ- 
δηκε δ αὶ ὃ αὐτῆς νυκ]ὸς ϑεωρέϊαν ὃ 
σὲν έλλοντοι χὰ δύνοντος" ὠμυφιφωνῇὴ 

ὙὮ τοὶ ἐπιδέξια τῷ ϑερινοῦ τροπικοί, 
ὅσοι οὐρχομνένης νυχ)ὸς ανωτέγλοντοι 
φαίνεται; ὡς κὴ ὁ οὐρκ] οὗρος. Ὁ 
δὲ, πογλοίκις αὐηονυχεὶ, ὠντὶ φ κα- 

σεὲ τυ αὐτἀῤ νύκ)α" μνετωζὺ Ρ “οὗ 
«ἐρκεκοο ̓ κοτησέρλξοι » ὃν Εἰρηκὲν 
οἰμυφιφονῆ τυγ γονειν χῷ! μνεπειξὺ 
“οὐ γερλνοῦ τροπικοῦ, ὃν “πειρέθὼ- 
κε πέντε μυέρη ἦ᾽ ὀκπιὶ ὑπέργφα 
ξχήν. χϑῇ τρία ὑπόγηα. Ἅὁταν οὖν 
ὁ λιίθυ Σ χήμερινὸν τρφπικὲν διο- 
δεύῃ,, ἔχοντί- αὐτῇ ἢ ὀκτὼ “»ε- 
ρμν τοὶ πέντε ὑπόγηα; ὦ δὲ τρία 

ισέργήω » τῆς γυχ)ὸς κατ᾽ ἐκέ- 

γον ἣἢ΄ κοηρῆν ιε΄. ὡρῶν “Πυομνένης, ὁ 
οὖν ηϑύνεοσι μυετωξὺ ' ϑερανοῦ »ἡ οὗ 
οἰρνκεκοῦ κύκλου πεΐχ γμυέν(Θ. χρι 
«ἰδεενώνεγμνένΘ» ἤδη Δ[σὶ τῆς ἡ- 
μνέρῳς τὸ ὑπόγηον μυέρφς ποιέρδνος, 
δύνας δτὸ α΄. ὡρας ὃ ἡμέρας, ἄνω. 
χοήως γχἡ «ἰδὲ ὥρων 9΄. ὁ ἡμέρῳς 
εἰν υτέγλων σὑράσκετοι σεωὺ ποῦς χο- 
λοίις τὸ τῷ πξότῃ, οἷς στυων τέ ἌλεΙ 
κἂὴ τὸ ἥμισυ τῷ φεφαγον, κοὶ ἡ 

9 
5 ᾿ “ { οα΄ Ὁ »᾽ 7 
ὅρου τ τούρβ. Ἴου μὲ οὧρ οἰ 

Σὺν τοῖς χηλεῦς, φησι, τῷ οὖν γϑύνα-- 
σιν ἡ κνήμη φαίνεται , μυε)λουσῶν 
οὐνιέγου ἢ χηλῶν" Αὐτὸς οἵ ἐς κε- 

φαλά)) Κείμϑυός, φησιν, οὖν τῇ ἐ- 
ναωρλῇ οκδέχεῖ τὰς τῷ σκορπίου ο᾽-- 

γωηρλοὺς γὸ τῷ “ρξότε' οὗηρι ἣ τέ- 
λεον οὐτὸν ἀ [ϑσι" ποῦς δὲ ἡ χηλαὶς 
ἡ κνήμη αὐτῷ συυνοινουφούήνετοι,, τοὶ 

δὲ ἐνέσου τῷ σκορπίω »ἣ δὲ ἰφιετερεὶ 
χεὶρ ὦ τῇ κεφαλῇ ᾿ Ῥζότε, ὡςτε 
τρισὶ ζωδίοις αὐτὸν στουουν αῷαΐ- 
νεῦχ' Τῆμος δλυτοιχορδ δά) Ἐν πιὸ 
οἷν ένου! μρέρλειν πίω πειρθένον, ἡ κε: 

φαλὺὴ τῷ ἵππου εἰς δυσ μοὺς κοιτε-- 
νγεχ')εῖσοο μόνη, νυῦ μιελλεσῶν ὯΣ 
χελών ἀνιένοι σεωὶ ἡλίῳ, ἕειν ἰδὲϑν ἃ» 
ποίντο ἵτσστν στωὶ ἡ λίῳ δρωύοντα. δι 
φησι, τοτἱνικαῦτω μ᾽ τἀ παρελ- 
9 ὅσων ἑωυτοῦ κεφαλάὴ τῷ δύσει- 

στιν » ὁλοσχερῶς ὁ ἵππος ὁλίῶ. δύεν)» 

Ὁ δὲ, «προτέρα ὄρνιθος ἐφέλκε :- 
4.λ 7 ΩῚ ᾿ ᾿ 

χάρες ἐρὰ, εἶπεν » ἢ Δ[εὶ τέω) θέσιν" 
φὺ Ν ἵππου ἐπίαφοῦ)έν ἐξ χρωπτὲ 
τίς θέσιν, ἢ φεὸς εἰντιθεοέρεσιν τὦ 
σύζκολσιν ξ ἀἀεηρῦ" βορειότερ» Ὁ» 

αὐτῇ ὁ κύκν». τεὶ δὲ βορειότερᾳ,, 
Φ ἀνώτερῳ,, ἐπεὶ “ποδρωνα]έγλε, ΞΖ 
νοτίων" ἄνω δὲ τοὶ βόρεια, δῆς μνέτεω.. 
ῥότερῳ. ὡς τξὸς ἢ ὁρίζοντα. 
Δωνει οἵ νδρομνέδης) Δεωύει δὲ καὶ 
ἃ ἘρμΕΑς κεφωλή" δὲνοτίων, 
τὸ κῆθς, ὡς τῷ ἐπ᾿ αὐτῶ κευχεεφέ.. 

ρέτε. ὁ δὲ κηφσῦς, ὡςοϑ χπεσοξ εἷν 
τὸ κῆφος φαίνεττο!. τῷ ἐὲ οὖν κήηρυς 
ἡ: “» κ᾿ δὴ} “ον 

τος ὑυέγει τῆς λοφιὰς δύνῳ, Φ᾿ δὲ κη- 

ἐδιρο  κερύω Τὸ δὲ οἱ μέ;α 

ἤγ μον. ) Ἐποίγῃ τῇ εἰνδδομνέδῃ ὃ 
νέζς τὸ κῆπος" στωδὺ δ μϑρ ον ἐἢ δοκεῖ 

ὡς ἐπ᾽ αὐτὰρ ασσύδῳν. τὸ δὲ ἠε- 
Ἰρέφς, ἀν χλυώδης, καὶ χαμνερανὸς, ὦ 
σκοτεινός; ον ὖ χήραν, πᾶ 
είφέλλογ. Αντίω ὁ)" αὐζς) Ποιητι- 

κούεϊ), καί φησιν φατε ἢ κεφέῳ 

σἰὼ 
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τὰ χεῖρῳ, ὡςαὸ πωρῳκελόυό- μυέχρι ἄμνων χρη φίϑες δύεν᾽" ὁ δὲ 
ει. τῇ ποιβδὲ ὐκκλίνειν τὸ κῆος, κηφσῦς, μιόνῃ τῇ κεφαλῇ" τοὶ δὲ 
ἐπειδὴ σι αὐτῇ κῳτῆλθε. Καὶ λοιποὶ αὐτῷ, ἀδυτοι; ὁτι ἐνδὸν ἐφ!» ον 
σὸ Ψὲ ἐς λοφιΐω ) Καὶ τὸ Ψὲ κῆτος τῷ δορείῳ. 

Καριπαὶ δ᾽ αἷν ποταμοῖο, τὸ αὐτίκ᾽ ἐπῆρ χομένοιο 

Σ κορπίϑ, ἐμιπιαήοιεν ἐὐρρῶ ὠχεθρμοῖο, 

Ος ἡὶ ἐπερχόνϑμος, φοβεᾳ μέγὸρ ὠρἰωγα 

Αρτέμες ἱλήκοι, πϑϑτέρων λόγος, οἱ μιν ἔφαντο 

Ἐξ λκῆσαι πέπλοιο χίῳ , ὅτε ϑηρία αὐρίῳ 

Καρτερθς ὠείων ςξαρὴ ἐπεκοτό]ε κοριοωύῃ, 
Θύρης΄ διρνύνϑνος ᾿ κείνῳ χαῖθαν οἰνοπίωγι. “αὐ»- 

Ἡ δὲ οἱ ὅξ αὐτὴς ἐπετείνατο ϑηρλον ἀλλογρ “«λαῇῷ 

Νήσου δμαῤῥηξασοι μέσοις ἑκα τερὴο κολωνας, 

Σ κορπίον, ος ρά μὰ τα» τὸ ἐκτσλμε πολλὸν ἐόγζῳ, 

Πλέάδτερος πσϑέφϑι εἰς᾽ ἐπεὶ ἀρτεμιν ἤχα χεν ἀϑὰ 

Τοιοεκα, δὲ Ὁ φασὶ περα)οδον αῤχουδύοιο (των, 

Σ κορπίϑ, ὠδίωνα αὖθ “ϑονὸς ἔσχατα Φθυγήν, 

Καμυποὺ οἷ ἂν ποτωμ9ῖ0 ) Αμκῷ τῷ 
σκορπίῳ οἰνοΐελλοντι αἱ τῷ πετοὺ- 

ε Ἄν ΦΊΑ 

ἐιοῦ κφιμυποιὶ δευύουσι., κοῊ ὁ ὠρήων, 
ὃς κυνηγετῶν τέδὰ Χίον, τίωυ Αρσε- 

᾽ 7 λω» , ᾽ 
ιν ἐθεοΐσουτο, κοὴ "ὁ πέσλῳν αὐ- 

πῆς ἐλάξεζ. καὶ δὲ θυμυωϑ) ἔἶσον . σποι- 

ρφυτοὶ σπεορστίον οἴκ πῆς γῆς ἀνέδω-- 
ς Τα; Π ΄ « 7 3, 

κεν» ὑφ᾿, ἃ ἐωληγη ὁ Ὥρλων" καὶ 

γυυῦ οὐ ὡς [οὶ φόθον εἰν α]έγλον-- 
͵,ὔ « 3 7 ΄ 

τ0Θ- σκορπίξ . ὁ ὠρέων διύε. Ος 

τῦἡ ἐιβχέμϑμ(Θ- ) Οςτις ὁ σκορπί» 
: ; ᾽ ᾿, » 

εοἰναϊέγλων., ὠκφοξεῖ ἢ εἰς δυσ κοὲς 
3} Ν ᾽ ᾿ 4. 5» ,ὔ » 
οὐ Ὁ ὠρῥωνα. εἶχοι ἐστοίγᾳ βιωῷε- 

“ ε « -ΦΝ 

λῶς τῶν ἱφορέων, δικνὺς ὅτι δεῖ ἐμὴ 

οαἰσεξῶν, ἐξ ὧν ὁ ὠρίων πέπονθεν. 

οἰρχόμϑιυ(Θ-. δὲ τῆς ἱφορίας, ἐξα. 
ἐϑοίζετου τὰν Αρτεμυιν,, ὅτι ἀὔρχεττοι 
λέγην ὡς ὑπ᾿ οἰν)ρώτσε ἐδιοίζε;». τὸ 
εἰφοσιξτοι αὐτάρ λέγων, ὅτι ἢ' ποι- 
λοι οπέρων ἐσὶν ἡ φήμνη , κ᾿ σσκ ἐμή. 
Φ σφόδρω ἐςείως οὐὐτὸὺ πεποίηκε. 

βιωφελὴ Ὁ οχτιθύψϑυ(» τὰν ἱξορί- 
ὡν ἐξ ὧν φοϑοῦ μυενίζετει, δείκν»υ- 
σιν ὅτι ἐδὲ λόγῳ Θεμνιτὸν ζκὶ τοιαδί 
λέγν , μήτε δὲ γῪἡ προφτηειν. ἐχέ δὲ 
ΦΘῪ ἡ ἱφορίω π᾿ ὠρχὺς » Οὐνοπίων ὁ 

Διονύσου κἢ Αρμάδγης ποῖς ον Χίῳ 
σῆνήσῳ ὠκεῖι, τοιύτης βασιλσύων. 

αὕτη αὶ ΧίΘ-ἔχᾳ ὡλεῖςο ἑρπείὰ. ὡς. 

Θ δ. αὶ τὸ πολύθηρφν αὐτί εἶναι, ὁ- 1 
φιοῦσαν 
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φιοῦσοων κληϑάϑαι. «δὸς χοῖριν τοί- 
νιν Οὐνοπίων- ἤλ)εν λαὸ Βοιωτίας 
ὁ Ὠρήων, ἀφισος ὧν κυνηγθς» ὅπως 
χριϑεέρῃ τἀ νῆσον. ἔχων δὲ σεῦ αὑτοῦ 
τάδ Αρτεμνιν κυνηγεφῦσων , ἰκό- 
σμως ἐξιώξετο. ἡὶ δὲ κολώνζυ «ἱ νή- 

σου ἐποίησε Δ͵αῤῥωγάδαι ναὶ ἀνα- 
δοϑζωι δ᾽ σκορπίον, ὑφ᾽ ὃ ὁ Ὡρίων 
«Ὡληγεὶς οὐππώλε;ρ" τὸ κοτηφερίο)η τῷ 
οὐτὸς , κὶἢ ὁ σκορπίθ-": ὡς δὲ Ὁ 

οὖν οὐρωνῷ δεδοικὼς αὐτὸν ὁ Ὡρήων, 
εὐἰεὶ φσύγη" »ὶὁ οτε ἐκεῖν(Θ» οὐν οέγλ4, 
ὁ ὠρφρέων δυυει" ὅτε δὲ δυώει ὃ 

, ε 3 ΄ » ΄, ε 

σκορπι(» , ὁ ὡρίων ὠνώτεγλει. ὁ 
δὲ ουυ Νίκανδ)Θ»., τῆς Ἵ θεῶν 

᾿ Ῥ)ὦ Ψ Ψ 7 

σύσεξείως γονόμϑυ- » βρῴχων τὸ οἱ 
Ἂ» Ν ῳ 

φησιν εἴνοι ἢ“ σκορπίον, δῳκνὺς ὁτι 
ῶ λήσᾳ νὰ ὴς ὧν, ἰαγύ 9ε ν βου ἡσ Ὁ μϑικρθς ὧν, ἰαγύφ 

χφιτοὲ μνεέξόγων. ἐτίΘ» δὲ ὁ Αρφ- 
᾿ -" Ἂ 

10. οκ τῆς ἀσροθέσεως κῳτεινοή-- 
Ἂν ,ὔ ἣ ν " 

σας τὸ ψέγει», φησὶν ὁτι κοὴ 
λον Ὁρ(Θ» οἰνέῤῥηξεν, ἵνα ἐνωδοϑῇ 

ὃ σοορπίίζθ». Θήρης εἰρνύρϑυ Ὁ.) 
Ηγϑιν «ἰἙκποιούμδιμος., οἰντικοιΐζιλ- 

λοοσόμϑμος; διοὶ τὸ φονσῦ 4ν τοὶ ζώω; 

ΘΙ 
“οίφεν Οἰνοπίωνί(.. εἰ δὲ εἰνύνϑμῷ. 
φάφοιτο ». σημναίνεε τὸ λωμυβα- 
νων. ἔφι δὲ ὁ ὠρήων κουτοὶ Δἰώρνετρον 
τὸ σκορπίε. Ἡ δέ οἱ ἐξ αὐτῆς) Η 
Αρτεμυίς,, φησιν, ἐξ αὐτῆς «3 Χίς. 
ἐπετείλωτο ἀνωδοϑάζαι, Φυ)έειν ἐ.. 
ποίησε )ηρέον οὔγλο, ὡς σσδὸς ζὶ ὄνοι 
ον τῇ Χίῳ, ὧν φόνον εἰργοέσοζη ὁ Ὡ.« 
Εων. πὸ οἱ ἐπετείναϊ., χρώφετοοι 
"Ὁ ἐπετείλωΐζ. Πολλὸν ἐόντο ) ΟἿς 
Ὃ» σφόδρα μυέχοις δ Ωρίων, Ὁ 
κῳ τοὶ δ΄ Ομνηρφν Ἐ ἔξεςι ὙΨΎΡΘΣΙ 
1} μμνέγέ)ος δ΄ ποήδὼν αἰ Ἰφιρυε- 
δείας, ἡμὰ πρώ κριτοὶ τὸ μυῆκος " 
ἐπιφέρει μυεΐά γε κλυτοῦ Ὡράωναᾳ. 
ΠλήότερΘ» φροφανεὶς ) Τὸν σπκορ-. 
πίον φησὶ “λείονᾳ αὐτῷ ὃ ἐνείζονω 
σογουζόρ ἦ ὅτι γὴ δύο οὔφρων μυῇ-- 
Ὅς ἐπέχ , ἢ ἑξηκοντοί μφερός ἐσε 
μόν». Ὠρίωνος «ἰθὴ χϑονὸς ) Κα 
οὐτὸς οὐτο᾿ αὐτῶν “Ξ λέξεων σφόδρω 
υαρροίφφ δ. ὠφήέωγω δεδοικότο;, πεὲ 
τῆς χῆς ξλγοτοι χφυτοιλούμυ βοίνειν. 
Ἰχσεροολῇ τῷ φόρου "ἡ ὃ δηλίας. 

Οὐδὲωδ λυδρομέδης ὦ κήτεος δοσν ἐλέλφωΐο, 
Κείν δὴ, ὀὐτέλλοντος αἰ ϑεςς, δλ ἄρᾳι 

! 

κφ τοί 
Πλυσυδίη Φϑυορἱσιν" ὁ δὲ ζωνη τῦτε κηφῦυς 
Γωδω χηξυς͵ τὰ μὲν, εἰς κεφυλχἕωω μα λᾷ παγτοι 

! 3 ΟΝ ἢ Υ Βα ων ὠκεῤμοϊο τὰ δὶ αθομις, λλὰ ζ γ᾽ αὗται 
Αρχῖοι κωλύοισι ποδοις τ ηϑιώῶα καὶ ἰξιω. 
Η ὃ ᾧ αὐτὴ παιδὸς ἐπείγετω ξἰδωώλοιο 
Διφλή καοσιέπεια" τὰ δι ἐχέζι οἱ κ᾿ κόσμον 
Φώνεται, ἐκ διφοφιο πόδὲς χὰ χεῖρες ὕπερϑεν᾽ 
Αγ ἦγ Εἰς κεφαλίω ἴση δυύετ' Φ"δυτῆ θα 

ὃ Μάρ9. 
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ΔΕΡΊΑΤ 
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ἢ ὀμδαο ἐ ἐκείνῃ 

Δωρίδι Γ Πλυύπη μεγάλων ἀτρ ἰσωσαοϑνα᾽ 
ἩΗ μδου ἀρ Εἰς ἐτερζου Φέρεται" χα Ὁ γ4ύ9υ μάλλον 

Οὐρϑλυὸς δμφερᾷ ςεφόμοιο τό διϑοτερφι κύχλια, 

Ὑδρης πὶ ἐσατιζοὺ Ν Φορέᾳ τ᾿ ἐπὶ κρζζυ φρο 

Σῶμα πε αὶ χεφαλίω ν ϑηρίον δρ᾿ς οι ἱ χφοὶ : 

Δεξιτερὴ χέγνζῳωυ ρος ἔχ “οἱ δ᾽ αὖϑι μεγουσι 

Τοζον ἐπερχοιῦνοι τ όϑτερϑι πῦδὲς ἱπ ποζα Φηρθς. 

Τόξῳ καὶ ασείρη ἰφιος, ᾧ σῶμι ὀφιξχου 

ΑΝ: Ἐχιωΐι. κρριαζα, δ᾽ αὐτὸς αγενᾷ 

Σκορωΐος λὐτελλῶν “ἢ Δλραγή δ᾽ αἰζας (ἐς ἐφιέρυ 

Χῴρας, ἢ τὐεοτέρίωυ ὀφεος πολυτειρέορ, αὐ γάώ, 
Τού τε μϑὸ ε ΟΣ, γασιν' «ἰξὶ ἢ τετραμμένος αἰεὶ 

ἈΑντελλ4, Ὡς ἢ ὡ περοίτης εἸρα γέ ἀλλα “ὅπ 

Γυία τε, , Ἢ ὁ ζών, χὴ ξῆϑεα σόνίᾳ 

Δεξετερή στευ χέοί.- 

οὐδὲ ἃ 

τῆς γδομέδης τ τῷ κήτες ὅσοι ὃν 
πελείπεζ τῇ Ὧ χηλῶν οἰνουτολῇ ̓ 
“οι ὰ δηαΐει: φύ δὲ κηφέως τοὶ μνέ- 

23: ζώνης δέδυκε' “τῷ ῥά ἄγλα Στὸ 
“3 ποδῶν μέχει  ἰξύφῷ.- οὐ τῷ ἀεὶ 
φὰνερϑν ἐσι κύκλῳ" ἡ δὲ ζώνη ἀπ] 
μὰ ' ὁρήξοντος: τϑὅτο γεῖρ ἐσ σὺ γοῆων 
ἐπιξύφ' ἀρκους δὲ εἰπε ὃ: οὐρνζιεκὸν 
κύκλον. Πανσυθΐῃ φσύηουσιν ) 

Ἠηϑων στωὺ ποιντὶ σι “λήϑᾳ κο- 
Τούγοντεο!. ὁ ΝᾺ ὠράων δυό 
τῷ σπεύδην ἢ δεδοιρκένοα » τοὶ φξρή- 
ρημδῥα αὐτῷ σοίντα ὄφρα διώκει καὶ ὴ 
φυξφωθεῖ. διὸ εἶπε» σευ πᾶσι Ὀῖς μδ 

ΓᾺ ον δρομνέδης ) Τότε κα, 

μϑυ-, οἱ ς 

ζᾳ ὦ ὦμωι, 

ὠράον,Θ» κατιοῦσι, τι δελτωτῴ, 
τῷ τούρῳ, τῷ κηφέϊ, τῷ αἷξσεῖ. τὸ 

5 δὲ ὠπευθέες, οἰσκετῖοι » σπαρη- 
μνελημδύοι- δεῖ δὲ νοέϊν, ὅτι γῦἡ αὐτοὶ, 

τό, τε κῆτίΘ-, τὸ ἡ ἀμ οκου-: 

ποδεδύκουσιν. Η δὲ εἶ οὐ τη ἰ ποηδὺς) 

Λείπει ἡ μζῷ, ἱν᾽ Π» ε τῷ εἰδώλου 

τῆς 2υγατρὸς αὐτῆς φέρεττοι ἡ 
Κιαοσηέπτεέο. οἱ ἱ δὲ πόϑὲς οὐτῆς ἢ σοὶ 
γόνατω ξ τοσινίως φέρον ᾿ »οὐλλο ο-- 

κόσμως" ἐπὶ κεφωλίὼ Ὁ δίκην κυ- 

ἐσητῆρφς δύετοω. Μειρφμδη η9- 
γατων ᾿)ϑτν αὐτὸ τῆς δύ σεως »ε- 

φλζορδῥη κουτοὶ ζρ γόνοτο ὁ ὃ Ὁ ὁεί- 

ζῶν αὶ δεέίχετουι αὐτῇ ζὲ γόνατοι» ὡς 
ἐπὶ 
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ἐπὶ τοὶ βόρφα ὄντοι. Ἐπεὶ σῦν ἐν ἕ- 
μϑελλεν ) Ἐπαδὴ ἐκείνη ἡ Καοσπέπεια 

οὔκ ἐμνελλεν ἰστόσοσο κι, ΚΘΉ «ἰδὲ κοίλ- 
λὲς ονωνϊιωθῆνωι τοῖς Νηρηΐσεν, οἴνου 
μεγάλων τιμνωρλῶν κρη ζημιῶν' 

Το δῶν οἰνέπεμυψε τὸ κῆτος τῇ χώ- 
βὼ αὐτῆς» ὡς εἰν [κουδϑ ἄδαι ϑοίνῶν 
οὐὐτοῦ φιοϑεῖναι τίν Ανδρομυέδίω. 

ΗΣ, ὠῤ εἰς ἑτέρζω φέρεττω ) Οὕτω 
δ συ ἡ κρφοσιέπεια ἐπὶ δυσ μοὶς 

κουτοέγετου!" νευῦ ἦν ἑτέρζω τίω δύσιν 
φησίν" ὁ δὲ οὐρωνὸς κοώτωθεν στὸ τῷ 
ὁρήέζοντΘ. ἄφρᾳ ὄγλα Στὸ τῆς 
οἰνοτολὴς φέρει , ὡσοωνεὶ ἕὶ εδὺ 

οεἰναέγλε: ᾧ δὲ δύνει. Στε- 
φάνοιό τε δεύτερῳ κύκλω ) Αντὶ τῷ 
δευτέρωι «ἰξέοδοι" ον 70 τῷ οἰνιέναι 
ἢ πριρκίνον » εἶπεν ;, δῇς ὃ σέφων» 

δύε' νῶ οἱν ἐπειδὴ ἀνῆλθεν, εἶπε 
δεύτερο, κύκλα. καὶ ἐπειδὴ μυελλεσῶν 
ἢ χηλῶν ον ένει » ἡ τῷ κεντουύρε ἐ- 
οῳ ἐφαίνετο. γκἡ τὸ ἥμνισυ αὐτῷ ἀὦ 
φανερόν. νειῦ δὲ ὅτε ὁ σγρορπί(θ» οἰ- 
»ἤλθεν, ὁ πεῖς φαήνετ᾽ αι Δ] τξῷ 

ὕτερῳ κύκλα. ἢ τῶτό φησ: δύο 
κύκλα, ὅτων δυυΐῃ ἧς κύκλθ», κὶ 

ὅταν μυνέλλη ἕτερος αἰνοζέργήν ο»ὶἡ λοι- 
στὸν δύο εἰσὶ κύκλοι" Ὑδρης τ᾽ ἐχα- 
τι) Καὶ τένὶ ἐροὶν τῆς ϑδραφ' ὅτε 
“Ὁ ἔμελλον αἱ χηλαὶ ἀνιέναι, εἶπεν 
αὐτίω ἀνεληλυθέν ει: γεν δὲ τῷ ποὲ 

ξαοτα μ(νέρη αὐτῆς φησι σωνανα- 

ΜῈΝ Α. 893 
ξαΐνν, κρὶ τῷ κεντωύρε τὸ λοιπὸν 
σῶ μον μέχοι τῆς κεφλὴς τῦἡ τῆς δὲ- 
ξιῶς, οὖ ἡ Ὁ 2ηρέον κρῳτεῖ. οἱ δὲ 
ἐμνωόοϑηοι πόδες πτεκμυήφλον τᾷ 
ἐνέγαήν νιέντ στ ἡλίω. Ἱπαότω 

φηρθς ) ΤΙαρᾳὶ τὸ ὀμνηρέκθν ἕλος" τεῷ 
ἣ ἱππότω ἀντὶ συ είως ἐγρήστο» ὃ " 
ποιητής: ἐτίΘ. δὲ αντὶ γγυικῆς. φῆ- 
θφ δὲ λέγη δ κέντοιυ ρον ποιητικῶς. 

Τόξω κὶ σπείρῃ ἐφι(Θ" ) Ἑπιόντῶ»- 
δὲ Ὁ τοξότε »ἡ ανωτέλλονηρς,, οἶνο- 

πέλλφ ἡ τῷ ὄφεως σπείρῳ (Ὁ τὸ σῶ 

τοῦ ὀφιὅχου" οἱνοίγη δὲ οὐ τὸς τοὺς 4 
ὀφιούχιε χεῖρας, κῦἡ τἰυ φπεδἸερων πε- 
φὝκλωασιν κ᾿ κφιινπὴν τῷ δροίκονος. 
τὸ δὲ πολυτερέθ.,, κὶ τξ πολ 
κρυ(οἱτίω πωρέχοντίΘ- τῷ φέροντι; ἢ 
κόπον, παροὺ “ τείρειν' ἑ Νὴ φυσ--- 
κὸν τὸ ἕτως ἐξηγεῖαχ,, οἰγλοὶ πολυ-- 
τειρέθ- τῷ πολυοίφρου" τῷτο Ὁ 
μθῦλλον ϑεωρη μφτικθν" Τοί γε φ 
οὐνηόνωσιν ) Εἶτοι ποιρένθεσις" ἐεὶ ἡ 
οἐγαἰέγλει. εἰς τὸ ονωντίον φιέθτθώ- 
πείς: οἱ δ πόδες σξϑοτοι οὐνοζγθνττο» 
ὕσερον δὲ ἡ κεφαλή. ὁ δὲ λόγος, τῷ 
γε μυἀω οὖν γόνωσιν οἰνωτέραη (ς γόνα- 
τοῦ, Θὰ ζώνη, ( ὁ ὦμος: στωὺ τῇ 

δεξιῷ χέρι. τίν» δὲ ἕνεκεν οἱ πόδες 
σδφτοι ἐνοϊέγλεσιν,, εἰπεν" οἰεὶ Ῥ» 

“ἰριτετοαμυμοένίΘ» ἐναϊέλαγ’ ἡ τχ, " 
ὅτι ζώνζω ἔχᾳ. νὰ δστὸ πὶ δώνης ἢ" 
τύπον ἐσον οὐκτίθετο" δῆλον δ" ἐπή- 

γ5 74 Ὁ πὴ τί)εθ. ἄχρις. 

! δ ἐκε Ὰ ! Π} 
Τιξῳ αἰγέρχονται χα) τοξότη αὐντέλλονίι. 

Στ τοῖς ἐρμ(φ}ν 112 λύρν, 

Κυφδὺς ων σϑρελαυνε) 

Ἡμως καὶ μεγάλοιο κυγὸς 

Ν Ι 3) ι 

ὦ φήῆγεος αχρις, 

ὠκεαγοῖο. 

πᾶσαι αἱ μαρυγα 



84, ἜΦΑΤΟ Ὁ 

Δι ιωύοεσιν, τὴ παᾶντοι κατέρχεται ὠρίωνος" 

Παγζα γεμζω ἀτέλεςα διωκομέγοιο λαγωοΐ, 
᾿Αλλ᾽ ὅχ ἡνιόχῳ ῥεμφοι, 9 οἢ ὠλενίη ἐξ, 

Ἐπ υ,« αἰ πέρη9 .) τὰ δὲ οἱ μεγοιλίω αἰαὶ χέιροι 

Λαιβεπον.), καὶ οἱ μελέων οἰ σκέρί ἀλλων 

Κιῆσαι “χφᾳμιώνα φἕ' ὅτ᾽ ἡελίῳ στουΐωσιν. 

Καρη εἾ᾽ ἑτέρης ἐδ! χέρς.) Η δὲ 
κεφαλὴ μζῷ χήρθς τῆς ἑτέραις» τεέσι 
τῆς οὐρασερᾷς Ἂ τεῦ τόξῳ οἰνέρχονττο!, 
γὴ τεῦ πυξότῃ πον ἐδ ἢ ὴ πφα- 
λὴ “αι ον γόνασι Ἴω τῆς ἀρατε- 

Θᾶς χοῦς, στοῦ ἡ τῷ τοξότῃ οὀνέρχετου. 
Σὺν Ὅς ἑ ἑρμυείη πε λύρη ) Σὺν δὲ 
“οῖς φπξθεερηγϑύ οις.» ἡ ἡ 2 Ἐρμού λύ- 
6ῳ» ὁ κηφοῦς ἄγοι τὸ ς σή)ους » οκ .ω 
[7 οὐνουτολ 9 ὠκεανοῦ οἰνουσπέμυ- 

στετ δ" πουλῶς δὲ εἶπε τὸ στοιρελωύ- 

γεταῦ. ὡραβ ἣ πορωϑε})" ἐ ἐπειδὴ 
ἐσι τὸ αὐτξ βόρειω » ὦ εἶπε μὴ ἡ δύε- 
ἂχ. διὸ ῷ ὀλίγον παντελῶς μδόε ὦ 
“βόνον τσ Σ᾽ ὀθάξοντω. πὸ οὖν φής 
9ε.» ἀ οἰχρις; διότι 5 ΖΦ ὠγλα αὐτῷ ἊΣ 

7έ. τὸφ δὲ μόνον αὐτῇ τὸ ὠγει 

φήϑες, Ὁ δ δύε; ερ δ φἄνέσιν. Ημος Ρ 

μεγοίλοιο πυνὸς ) Τοτάωνικοιῦτεί, ̓ 
φησι, μ μ σειβάε αἢ ἱ λωμυπηδόνερ, εἰς 

ἦσιν φερον, » ὅγε ὁ ὁ ηρξότης ἀνοτέλ- 

λει: γἢ τὸ πεῖν στ (ον τῷ ὠράωνΘ» 
δέδυκε, αλῶ ἃ δεξιῶς υχέρός. 

εἰνερχορδύε ΝᾺ τού ποξότε, (ἡ τῷ ὡ- 

Θέωνος πείντοι δύνει, «σλζὸ ἃ δεξι- 
ὥς χάρός: αὕτη » εδέε ὡς βορφοτέ- 
θφ. μυεγοίλοιο δὲ εἰπεν οἰ κφρυγοὴ, 

ΕΡΣ Τ' σείρμον αὐτῷ οἰξέρφ" Πώντει 

“γε μυὧω ὠτέλεςοι Ὑ Τ οί ποιρῳλλήλε 
Ὁ αὐτέ εἰσιν 8. τε λαγωὸς ὁ κύ- 

ων, ὡςτε χοθό εν οὐ]έγλειν οἰεὶ ἢ λα- 

“μὸν κἡ περρκῳΐωδυν ἐν » τὸ μνηδέποτε 

ἑτέρως ἔχην, ὡς οὖν ὥγλῳ" Ὁ δὲ ἐτέ- 
λές » ἐπειδὴ ὀδέποτε κϑυτωλουμυ-- 

Θάΐνε') υὑστὸ τε κυνός" ὕτω κφυτη-- 

φέρετε υὺ τῷ κυγὸς διωκόμϑι». 

Α΄ ἐχ ἡνιόχῳ ἔρεφοι γοὲἑ ἐθέφοι 
δὴ εξ τρυτοὶ χεῖρ τῷ ἡνιόχου, 
σημυνέξου "  χήμνῶν(Θ. φέρεσιν , ὅτων 

ἑασερήων δύσιν ποιῶν)" ὃ ἐ μδύτοι σύ- 
γὺς δύον), ἀγλὸὼ ζὰ ὦ, αἰεὶ «οὶ τὼ 
κεφωλίω τῷ ΩΝ χὴν χεῖρῳ 

τῶ ἑτέρων, Ὁ τὴν ἐξὺν τε τεῦ αἰγοκέρωϊς 
κοδέρχεττοι' τοὶ δὲ λοιπεὲ. τῷ φξότῃ 
οἰνοί εγλοντι" ὁ μϑύτοι «ἰσεὺς ὅλ» 
γοῦ φὐγόνατθ. δ ( (δεξιοῦ ποδὸς 

δύνει νῦΥἡ ἃ οἰργξς ἡ ὶ αἰξιφέρφα κοιΐρὰ 
σξύμννων. αὐτὴ δὲ ἡ οἰργο ἄμ αἦ- 

γϑκέρωτι οἰνιόντι κρτέργεττε, Ὁ ὁ 

φυδϑ κύων" οἰνοϊέγλεσι δὲ . ὃ, τεκύ- 
κῶν, Θὲ οἰετὸς » κ᾽ ὁ κφιλέμϑρ- 
ὀϊφὸς τῷ τὸ γυτήφμον" Μεγάλάν 

εὐνοὲ χέϊρῳ ) Ἐχῴν φησὶ τῷ χῶρῳ 
ταῦ τίω ἐξαΐρετον Ἁἰφφορων φϑὸς Ὁ 

λοιπὸν σῶον τῷ ἡνιόχου" κρυτοὶ γοὲρ 

τὴν ἐῴων ἐνωτολίω Φ αἤγθς [Ὁ “ ξ- 

φίφων Ἶ ἀρυλεπτύτοιτος χϑιμὼν γίνε. 
Καί οἱ ἱμυελέων. ) Καὶ οἱ ἐἔρεφοις δια- 
καατυθί εἰσιν οὐφέρες. ον ποῖσι τοῖς ( 
ἡνιόχιε, ἄφρασιν» ὡς εἰναι ἱκωνοὲ 
δὸς τὸ κινήσει χἠμῶνα. » ὅταν στα 
τ ἡλίῳ ὦ ὡσεγῷ πορσύων'.. δοκέ δὲ 

μνὴ εἶναι! οἰληθές: ὃ Ε γεὲρ γίνε τλη- 
σίον “ αἰηὸς Ὁ ' ἐρέφων, θὰ 



ΦΑΙΝΟ 
δὲ τῷ ; ἡνιόχε »χημῶν, ὅτε πιῇ τοώ-. 
ρῳ " Ἔ διδύμνων δ ειτέρῳ ἐ ἐσίν. οἰγλοί 

φαιῶν, στῶν ὁ ὁ ἥλιο. ἡ ἥ ον τῇ οξό- 
τή κοι τὴν ἅξιν αὐτήν, ἣν νῦν ἐξη- 

ηθύμυεϑον » ἐώς οἰνοϊέγλονηος ἐκείνε» 

ΜῈΝ Α, ὃς 
ἐώοι αὐτοὶ δυο), Φ χερὼν ὥ- 
προς ἐςίν. ἔχουσιν οὖν τινοὶ φρὸς δ 
ὕλίον ̓χϑινωνίων φκτῷ κρηρφὸ ΕἾ 
τὸ ἐῶον . διὸ ἃ ζ οἰνουτέλλει 9 οἱ 

δύνουσιν. 

Αλλαζᾳ Κ᾽, κεφαλζωτε, ἡ ἀλλζω χειρᾳ, κὶ ἰξιώ 
Αἰρρκεέρως αγιων καταγή "χὰ δὲ γείαιζᾳ. παγζῳ. 

Αὐῷ ὑξώτνει κϑιτερχε, συξίὰ τι περσεις, 
Οὐδὲ δ ἀ ἄκρῳ, κόρυμεβα μᾶνᾷ πολυτάρέος ϑργϑε' 

᾿Αλλ ἤτοι περσεὺς Ἷ: ὦτορ γϑιουός τε ποδὺς τε 

Δεξιτεροῦ δύεταν φρύμιγης δὴ Ὅσον ἐς αἰξιαγίω, 

Αὐτή σ᾽ αἰρρκεραὶ κατόρχε) αντέλλον, 

Ἡμος καὶ ὑ αροχύων δυεῖν), τα σὴ ἀνέρχεται ἀλλα, 

Ορης τ΄, αητὸς τε, ζᾳ πε τῆερϑεντος ὀϊφοῦ 

Τείρεα αὶ νοτία ϑυτηρίν' 

Αλλοὶ ὡἥ » κεφαλάότε ἢ Ανελ)όν- 
τΌῷ- τὲ Σ, οὐχ, ὁ πες ἡνίο- 
χῶς εἰς δυσμκοὶς φέρεϊ, οὐλλ᾿ «4 

ὃν μυέγοι ἰζύφ.- ἀνερχορδώε δὲ 
“ἠνρκέρωτ ἢ ἡ ὠγλη χεὶρ» ἐφ᾽ ἧς 

εἰσὶν οἱ ἔριφοι. δωύφ. λέγῃ δὲ τί 
οἰθαφεροῖν" ἡ ἣ δεξιὰ ἤδη δέδυκε. 

δὲ ΤΩ μέρη τ ἡνιόχε,. χοὲ λοτὸ 

ποδὼν ἕως ἰξύ(Ὁ“,σεωὺ τεῖ ἐπόμι οὖνε-- 
ὅν, εἰς δὺσμοὺς κοιζώγεἷ. οὐδέν, «ἕ- 

σεὺς) “Μρᾳαονός δὲ αἰγοκέρωζς. οὖν -- 

ἕνα» ὅτε ὃ ὁ φϑσοσῦς, ὅτε 6 οἰκροφόλιον 

ἃ οἰρχύας πεύμνης ἔτι Φαήνε οἰλλ᾽ 
ὃ , σεὺς δύνει, σλὺν μόνε τᾷ 
ηόνωτος, ὃ τῷ διννε ει δεξιοί. τοῦ- 

ἱερφς ὕϑρη. 

τὸ γοὶρ ἐχά φαρό δια. τῆς δὲ, «- 
σοῦτον ἴϑυκεν, ὅσον εἰς τὴν 
κλώσιν Ὁ χρυμυποὴν τῆς πξύμωνης. 

Αὐτὴ σ᾽; οἠγθπκερῆ! ) Αὐτὴ δὲ πέεσεε 
ἡ οαἰρχὼ οὐνοέγλοντς αἠηρκέρωτίΘ» 

κοὐτεισιν » ὅτε Ὁ ὁ πυδοκύων εἰς ὁ μὴν 

μὲς φέρετου!" αὐνωτέλλοντίθ. ἡ αὐ 
τῷ, αὐτίχου δύνει ὁ κύων, » κα ὁ ὠφρέ- 
ὡν ὅλίΘ», (ὃ ὁ λαγωὸς, ὃν ατέλεςας 
δα ἃ εἶπε, πιλενῶς “πεΐνυ" οἷ-- 
μυετοκίνητίϑ» γοὺρ ἡ ἢ ἄφρων γέσις. 

δύνει δὲ ὁ, τοὺ λοιποὶ μέρη τὲ σά- 
μφτῷ» τὸ ἡνιόχιε» ἡ οὐρασεροὶ 
χεὶρ δηλαδὴ » ἐφ᾽ ἧς χουτεφήρ και κἡ 
αἷξ ξ οἱ ἐρεφοι. 

Ιπποὸς δ᾽ υὑδροχόοιο νέον «ἰξετελλοκέιοιο: 

ΤΠοοσι τε ἡ κεφᾷλη ἀρ ιοσετα᾽ αὐὰα δ᾽ ἵππου 

Ἐξ 
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Αὐῷ σεωὺ δώρηχι γα δεῖν 

ἴσσος οἵ; ὑδρογόοιο) Ἱππος δὲ Ὁ. 
ὑδροχός ἐπιτελλουυέν ε', οῖς ποσὶ Ρ 
“σῇ κεφαλῇ ἀνωδύ τοι νὸ ἀνωτέγαή. 
Αντίο σ᾽ ἵππον) Κατοὲ διώμνετθον 
δὲ Θ᾿ ἵππου κωτ᾽ ἐροὸν ὁ κέντοιυρί(Θ» 

ἉΡΆΑΤΟΥ 

Ἐξ ὥρης χένζυρον ἐφέλκετω αἰςερίη γυξ. 

Αλὰ καὶ οἱ διωαται κεφαλίωὶ, εἰσ) θυρέας ὦμωοις 

δλλ᾿ ὠϑοπος ὑδρης 

Αὐχενιζωυ κα ῳγ 4 απεἰρζωυ καὶ πάντα μέτωπα. 

χωρῆστα τὸ λωξῶν. Αλλ᾿ αὔἴθοπος 
« ὔ ΟΝ εἰ ε 

ὑδλης) Διοίσυρί» ἡ ὕδρα, δ]εὺ- 
στὸ τοὶ ϑεφρανοὶ φώλα ἐει. τοι τῆς ἐν 
τζω τ- δ. ΤᾺ , ᾿ "ἢ ! 

Ὁ αὐχέν,» ππείρωσιν καὶ τοὶ μυε-- 
πῶστοὶ κωτοι φέρη" τοὶ μυέντοι πλείω 
αὐτῆς ὑπὲρ γὴν ἐφῖν, οἰνω φερομνένων δύνῳ. ὁ δὲ λόγΘ», δύνφ δὲ κωτὶ ἐροὶν 
δὲ Ὁ ἰχ)ύων, συζκα τοιφέρετοο ὥ (9. τ ὃ κέντοουρ(Θ». οἱ μιέντοι ὠμϑθι: 

οὐὐτῷ, Κρ ἡ κεφαλὴ» καὶ ὁ ϑωραξ κεντοιύρῳ. οαἴϑοπω δὲ ὐτζώ φησιν, 

ᾧ δύνανται ἅ κου τῷ ὑδροχόῳ κα- ἢ Δ᾽ τὸ εἶναι “πλησίον ἣὁ θερανον 
ἀαφέρεδχ' δαοθλέπων δὲ εἰς σίου ζωδίων, ὡς ἔφην" ἢ αὶ Ὁ λαμυπξὸν 

θέσιν »προιητικσύετοι λέγων, ἔληϑυσοι Ἕ οὐφέρων αὐτῆς" καὶ ἌΙᾷ Ὁ δυωῴκνον" 
ἐδν  δηξη, ὡσων εἰ κοή. αὐτὸν ἡ νὺξ, καὶ δύνα) αὐτῷ σίω κε- 

Φωλὴν νἡ τὸς ὦμους στυὺ τῷ «ἡ.} 64 

Ἁ ΤΣ ’ ι ! Ξ 3 83.» 7 1 

Ἡ ᾿ὲ, χα; δξοπιϑον πολλὴ μενφ' δλλ᾽ ἀρρι καὶ τίω 
ΡΝ Ι ε μον ! 

Αὐτῷ κενταυρῳ, οποτ ἰχθύες ἐγτέλλωσιν, 
Ἂ Ι! Ἢ Π δ.“ 2 3. 9 Ι ΕΙ 4, τ 

Αθροον ἐμΦερετω ὁ δ᾽ ἐπ ἰχϑυσιν ἔρχε!) ἰγυς 

Αὐτῷ κυανέω «ἰποκείυϑμος αἰορκερνῖ, 
᾽ 5. }.5} ͵ ἱ 3) ς 

Οὐπτ' ἀδζω, ὀλίγϑν δὲ δϑυωδεχαδο μένᾳ ἀλλζυ.. 
ε λ . ον “ ΝῊ Ὁ 

Οὕτω καὶ μογέρα! χεῖρες ὁ Ὑϑνα, νἡ ὠμωῖ 
Ι ͵ ’ ; φῳ ' 3) : 

Αὐδρομέδυς δῦγα, πᾶν τα, τὰ (ὦ πα ρ9ς,αλλα σ᾽, ο- 
᾽ “" ΣΝ ͵ ! 

Τείνε) , ὠχεανοὶο νέον ὁπότε Ὡρογένωντα {(πίοσω 

Τγϑυες αἰμιφότερϑι, τοὶ μὲν οἱ κ᾿ δεξια, χάᾷο9 χες ἰκεφότεροι, τὸ κὰν οἱ Κῷὶ δεξι χιοὺς δ Ν ᾽ ε 
Αὐτοι ἐφέλκοντ', τὰ σ᾽ ἀὐθλςερῳ γῴοϑεν ἕλκᾳ 

ϑ Ι 

Κοιὸς ανέργομδμος, ΕΞ 

Ἡ δὲν νἡ ἐξόπιθεν ) Εἰ Θ᾽ τοὶ χρῶτο μέρη δέδυκε τῆς ὕδρας, οὐγλοὶ κθὴ εν 
Ξν 



ΦΙΑΙΝΟῸΌΟΠΕΙΝ, Ἀ, 
λὲν πολλή ἄς οἰκγετουμδιύη φαΐνεττει, 

ἤγουν ςὶ ὑπιό)εν αὐτῆς μέρη" οὐλλ 6- 
ιψῶς Ὁ αὐτὴν σῶσον τὴν ὕδραν » σὺν 
σιν τὶ κεν τρικίρῳ , ἐπειδεοὶν οἱ ἐἐχϑύες 

οἰνοέγλωσιν, οἰρόως ἐμυφέρεται. 
Ο ὁ’ ἐπ᾿ ὑχδύσιν ἔρχεῦ ) Καὶ φαί- 
νε΄ ὁ ὅσον ὀπίστυ τῷ 5 οαὐηθκέρωτίῶ» »πι- 

χὴ) νότι(ῦ». ὙΠΡΘΟΣ, δὲ, ἢ ἥ- 
θυ υὐσοχοίτω κεύρδμθ. ζ΄ αὐηθκέ- 
ρώτΘ-, τλον κὶ τατοχοίπω ἣ᾿ ΚΣ 
δύων. δύο γεὲρ ζώδλα ἐπέχη. Οὔτι γ᾽ 
ἀδίω) ἅ[εν ὅ μὴν παντελῶς (ὃ δὲ 
δλξ ἰγέρχετει ὁ ἐχϑύς" οκδέχε) Ὁ 
κατ᾽ ὀλίγον ὄλλς ὦφρε οὐν «(ρφλήν. 

λέγᾳ δὲ ὅτι αὐτῶν Ἢ ἐἰχλύων εἶν-- 
ελ)όντων » ξ πᾶς φανερος γίνε). ἕ 

οὖν ἐχλύων αἰνωφεροιϑύων. 5 οἰγοιφέ- 
ρε) κα ὁ ̓ γόκ- ἐἰχϑὺς, υπὸ τῷ αἶγ9- 

κέρωπι κεί Θ-. οὐχ, δλΦ.: μέρη 

γοὶρ οὐὐτδ; τῷ ἑξῆς κρύτη μ9-- 
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ϑήῳ σεονωνου φέρε" τῷ κρλῷ. οὐ- 
σωφ μογερωὴ χεῖρες. ) Ἰξακοσο Ἰς 
φησι ἕςς χέῖρῳς τῆς αἰνδρομυέδὴ ξ» 

πεὶ δεσ οὶ ἃ ὡ σἰξίκειτα. ὡςοδ 
δὲ ὁ ὁ ἰχϑ)ὺς οὐχ, ὥποις νείσιν , οὐγλοὶ 
ἄλλε ὠςσρου ἐπιηολὴν συερομδύει, 8: 

χέςι τῷ κατημθθίε : οὕτευ κοὴ ἢ 
οὐνδρομυέδη.. ἊΣ ὅπῶς λέγᾳ » ὅτι στοίντος 

Ὧ μέρη αὐτῆς τᾷ 5 σύ κφοτίθ- διχῶς 
οἰνερχετοι!" ὧςτε » τὸ καὶ ἥμισυ αὖ- 
τῆς ὑσὲρ ὃδ΄ ὁράξζοντω ϑεωρέξιαχ, τὸ 
δὲ ἡ ἡμείσυ συγ κωσοι λείπεσϑ αι. τὰ 
εϑὺ οἱ »κατοὶ διξιὰ) τα ἃ οὖν )ε- 
ξιοὶ μέρη αὐτῆς, Ὁ ἐχϑύων ἀνωτελ-- 
λόντων οἰνοφέρετει. ῶὃ δὲ ἐραφεροὰ 
ὃ κενὸς ἀνιὼν ἕλκει. αὶ οἰνιόγτίΘ», 
κουτοὶ διαίμυετρον “εωρεϊται ἐ ἐπὶ τῆς 
δύσεως τὸ )υτήρκον »τῇ ξ δὲ οἐσέως 
Φ τὴν κεφώλην»; ᾿ τὺς ὄμφυς ὥνω- 
τέγλονίω. 

“οἵ καὶ «εὐ τελλομῦμοιο 
Ἐασερ95) χεν ἴδὸιο δυτι ᾿Θλον" αὐταρ ῳ ἄλλῃ 

Περσέος αὐ πτελλοντος ἐσογχεφα λέω "τε Νὰ ὦμευς. 

Αὐτὴ ὃ ) ζζωνη, χφι κ᾽ κ αἰμφήειςα πελοιῷ 

Η ἘΣ 9 λυγϑνῖι Φαείνετο, ἡ ὄχι ΟΣ 

Ἐϊὼ τῷ πὸρ τυ δὲη λιδίοσε), ἐσ {γε ζωϑρου 

Λόπε) αὐπέλλοντος , ἐπεὶ μαλο οἱ σζουαρνρῶς 

Ἡνίογος Φέρα ον μοίρῃ γένδε οὖχ ἔχ: ζυτη 

Αθρϑφος Δρτελλάφ' διδὺ μοι δὲ ἷν ϑ2ν α ̓ ϑέσιν, 

Καί κ ̓ εἐμφήραςοι) Ἐπειδὴ “πλησίον 
εἰσὶν οἰγλήλων τοὶ ζώ χαῦπο , δ Η 

τε κρμὸς κῊ ὁ πτοῦρῷ», φησὶν ὅτι 
εἰμφίθολον ὦ ὧν οι, πότερον κὰ 

οὐὐτη ἡ ἱ ζώνη λήγοντι τῷ καλῷ στευου-. 

γέρχεῖ» ἢ τοῖς φσροόρις μέρεσι τᾷ 

τού ρου" δλ ως εδύτοι γε ὑσέργη Ὁ 
γίνε) τᾷ τοιύρε οὖν οὐτέλλοντί». 
Οὐδέ; ὃ ὅγε τουύρε λείπεται ) Οὐδὲ 
ἡνίοχος ὑσερέ! ὅτε; οὐἰγλοὶ δέ βομτμῃ 
λει τῷ τοσρῳ, ἐπιδεθηκὼς αὐτῷ τῶ 
οἰρητερῷ κέρῳτι» »ἡ ὀδοομνοὺς ἀἰνιόν- 

7095 
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σος τοί τωύρε ὁ ἡνίοχος λπολεύ- 
πετῶ. Μοίρῃ γέμϑν ) Οὐχ «- 
πεῖς, φησὶν, ὦ μ(φυ οἱνωτέλλᾳ ὁ ἡνίο- 

χΘ' τῷ ταύρῳ" μοῖραν γοὶρ τὸ 

Αν ἔρλφοι, λαιοῦ τε θέναρ ποδὸς, αἰγὶ στὼο 

ΑΙΡΆΤΟΥ 
"δὲ Ὁ " . σ 9 

Φώ ον εἶπεν » Μηθ» τὸν τωῦρῆν. 
᾿ ᾽ . ε 

οὐλλ᾽ ὁλον τὸν ἡνἐοχὸν οἱ δίδυμος: 

οἰνοίηφυσειν. 

ΕῚ ἰω 

αὐτῇ, 

Ταύρῳ συμιφορέον ὅτε λοφιή πε κὴ ϑρη 

Κήτεος αἰϑαρίοιο περανοον αντέλλωσι, 

Διο δ᾽ διρκτοφύλαξ ἤδη κοϑϑίτη τε μοίρῃ. 

Ἴαων, αἰ πίσυρες " ἀπερ χἕοος χαΐζα γϑσι 

Λαγαρ᾽ ἡ δ αὐτῷ μεγοίλη αὑτσοτέλλο.) ἀρκτος. 

Αλἔραφοι) Οἱ μϑμτοι φιφοι κϑὴ 
ἡ αὐξ, ΚΘΗ τὸ θέναρ τὲ ἀρλφεροῦ 

ποδὸς ὥμου τῷ τοώύρῳ σενανωφέ- 
ρέται!. ὁμοίως δὲ κθη τῇ κήτους ὅτε 
λοφιὰὼ καὶ ἡ οὐρῴ. χαϑ᾽ ὃν δὲ 

χορὸν συμξέθηκε τῇ κήτες τήν τε 
λοφιαὰν, ὃ τὴν ἐρᾳᾷν, οκ Ξ νοτίων 
μνερῶν οἰνοϊέγλην , πότε δὴ τὁ ὁ ἐρκῷ- 
ρα ἄρχε , Ὁ ποῴτου ζωδίς 
ἴς ͵, -“᾿ Ῥ ῳ 

γεν, τουτέφι τοῦ σκορπίου; ὁς 
. " 

ἔσι καΐρὶ διάίμνετρον τῷ τποωρῳ. εἰ- 
᾿ »“" Ψ ἀν  οΝ ΄ 

σορδ δὲ πρότῶν., ὁτι ὁ εἰρκ]οφύλαξ 

οὖ τίπέασι μϑίρωις δύνᾳ, ἤγϑων οὖ 
χέσρωσι ζωδῖοις. καρ διώμυετρ9» 

Φίνων ρχετουι ὅτε δύνην., οἰνελϑόν- 
100" κρλοι, ὅτε αἱ χηλαὶ δὺύνουζι. 

αρῴότη 7) μοῖρου ὃ τῷ βοώτε δύσε- 
ὡς» οἱ χηλαά. αἵ δὲ πέοσ οερες μ(θῖροι- 

χηλαὶ 5 σκορπίίθ». οὉξότης; αδηόκε- 

ρῶς» κωποέηθυσιν ἐπὶ δύσιν ἀνσῦ 

χάρος ΄ ξοώτέν- ἄδυτος »κ»ἐρ αὐτὰ 
ἡ χεὶρ» ἐπειδὴ ἕ᾽ οὐρκτικθὁ ἐσιν ἔνδὸν" 

αὕτη γοὶρ ἡ λοιμοὶ αὐτοῦ χεὶρ, λη- 
σίον ἐφὶ τῆς μυεγοίλης ὠρνζε. 

Αμφότεροι ἢ πύδες κατα δυομενν ὀφιδηου 3 

ἹΜεσφ᾽ αὐτῶν γϑνατων, δὲ δυύμοις Ἐχὶ σὴ μα τετύρϑω 
ἘΣ ἑτέρης αὐιϑσι' ὥστ᾽ ἐχέτι κήτεος συλ 
Ἑλκεται αἰμιφοτέρωϑεν, ὅλον δὲ μὰν ὄψοαι ἤδη. 

Ηδν, ἡὶ ποταμοί σεύτης αλὸς δξανιδῷ 

Καμπήν ὧν κοιϑοιρῷ πελαγά σκένψαιτὸ χα γοιυ της, 

Αὐτὸν ἐπ΄ ὠφίωνα μένων, εἴ οἱ πὸλι σὺ μα. 
Η 
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Η νυκτὸς, μεέθον Ὑ᾽ ἠὲ πλοῦ αἰγζοίλάε 

ΓΙαντη )ὃ (γε πολλα θεοί γ᾽ ἀγδρεοσὶ λόγασιν. 

Ἄχάρο δὲ πόδες) οἱ δὲ Ὁ 
ἐβιόχα «μόχρ " γϑνούτων τος 

ΩΣ ιῖς σοι τεκμνήρκον φ 
δἀδύμων οὐνιόντευν, καθ᾽ ὃν μῶρν 
ὅλον τὸ κῆτος ὑπὲρ δ" δράζοντο ): ΤῊ 

Εὐττοι" εἵμ(ου στ αὐτο κο ὁ ἠφ4- 
δυνὸς, ποτοιμὸς, καιτησερασιμυνέν(θ», 

ιυσὸ δ᾽ οράφερὸν πόδε τῷ ὠρίω- 
ν». τὸ δὲ, κήτεθ- οὐδὲν ἕλκε- 
12: ἤγϑτν ταν διδύμνων οἰνιόντων 

ὀδὲν τξ ς πξθειρηρδόε κήτες ἔπι ἕλ- 

ΧΈΡΙ ἐπ᾿ οἰνοιηρλοὶς, οὐ ὅλον ἤδη 

ἐπὶ τὸ «νερόν ἐςι. τὸ δὲ οὐμυφοτέρω- 
ὅν» ὦ ἤη)θ» ὅτε ἐξ οἰνοηρλῶν » ὅτε 
οκ δύσεων. Ηδὴ κα στο μ9.) 

Τότε τίω τᾷ πετομοί προότέων 

κομυπὴν ον κριϑοερῷ ἢ δύδίω πελοώγαᾳ 
ναύτης οἰφορῶν ἜΣ ὧν. ἐζήτητουι δὲ, 

οἱ ποίων ατίουν οὖν “ρύτῳ μόνον 
αὐτῇ ἐμνήσθη" καί [φαρᾶρὅτι ἐπειδὴ 
ἐπείγᾳ δ΄ ὠράωνα, φεὸς ὃν ((οΐλιστο 

εὐῷο ὦντες “σλέεσιν οἱ ναῦπου!, υυὑστὸ 
δὲ τὰς τῷ ̓ Ὡφίωνθ. πόδοι ς αὐτός 
ἐσι» αὶ τῶτο αὐτῷ ἐμνήϑδη. Αὐ- 

᾽ 

τὸν ἐπ᾿ ὠφέωνω μων) Ηληοὶ ὡκ- 

δυχόμϑρ.. οἱ Νὴ ναὗττο! δυυύωντοι! 

οὖ αἠ)ερίῳ κρυτουφή μ(φτι τοῦτω ἕρὶ 
φρο ἐπιτηρφωῦτες , οΐλιςου ἣ- 
ὠρίωνα, τεκμνήρφιοχ, πόσον «ἢ γυκ- 
τὸς υὐπολείπετοι μυέρος; "ἢ πόσον 
διαςη κῶν πελσύκοισιν' ἐδύντες Ὁ 
τί τὲ ποτα μθο «΄. κρυμπὴν, κρ- 
τανοήσεσιν ὅτι λοιστν ὃ ὠράων οἶνα- 

σέρλει: Ὁ᾽ δὲ ὠρΐων., φωνέντῷ», 
γνώσον.) πόση Ἑ νυκτός ἐςιν ὥρῳ! 
παν χῇ ον πωτὶ τῷ ἐρανῷ 

τοῦτοι τοὶ φ ἄφρων πεκιυήρλα οὗ 

)εοὶ πορέχεσιν. Ἐ' οἱ ἱ πόϑι σῆκα) 
Ἐάν ποτε αὐτῷ ἢ νυκτὸς σημυεῖον., ἢ 
“λοι μέτρον. ἔποι" τεκμυοήρε") Ὁ 
Στὸ τδε τῷ ἄφρε αἰνουτέγλοντος ,πό-- 

σὸν “Ὡλοῦν φϑαιώσᾳ, δυυύοντ. τᾷ 

σεσημυείω 5 οἰξέρος» οἷον ἔςτ᾽ ἂν 
ἤγῃ ὁ δεῖνα οἰφήρ., ὑμυέϊς λαρωλσύ- 

σο εἰς αὶ δυῦγα τόπον, ἢ ωύαντί- 

43 ἔςτ᾽ ἂν ὁ δένα οἰφὴρ μέλλῃ οἶνα- 

τελλεῖν »πό ὁ ἔσο" ππρμσιμυδιοι} 

» αὐτοὺς ὡς ἔφημϑι. ἕως ὧδε 

«ἰοὺ ἄφρων, ἤγφων ἿΞ φαρομυί- 
γῶν. 

Μ ἈΡΑΤΟῪ 
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Ἂ ΡΟ ἡ ἐψϑι  μὐβδει ς 

ΔΙΟΞΦΗ ΜΈΤΑ, 

ΥΧ ὁραίας, ὀλίγη (α «τὸμ κεραέοσι σελζωη 
ὙΠ Ἐασερόϑῳν Φα)ν".) ᾿ ἀεξομϑίοιο διδασκά 

Μδυοῦς᾽ στε κοϑζ τὴ πἰπυσκίδηα αὐτοϑεν αὐγή 

Οὐὐντον ἔχισκιαψν ἐπὶ τέτρατον ἡμζδ ἰϑσα" 

Οκτὼ δ᾽ ὦ δυγαῖσι᾽ δυχομιζεσα ὃ, πϑμτί ᾿ωροσώστω. 
«ἰὰ 9. "») 3] ! ! 

Αἰεὶ δι αὐλοὼν αλλὰ τ οοικλ ἰγάσοι μετώτιῷ 

Ἐΐζη ὁπτς΄ αἰαὶ μκζωοὺς αὐδετέν. Ε1 ἠώς. 

Οὐκ ὁρῴας ) Διωλεχο εὶς ἡμῖν, τὸ 
ὩΣ ε »"» ᾿Υ -“ 

«σληρώσοις ἃ΄ φἰξὶ Ὧ ὡρῶν χφι τῆς 
Ε) ͵ ͵ 3, 

δ ἄφρων κουτοολήψεως λόγον, ἔρ- 
Ϊ᾿ λ " ͵ ͵ 

ζεται ἐπὶ ἄλλο βιβλίον σφόδρα, 
βιωφελὲς, δ. κοφιλέζτωι" δὲ οσημνέίω" 

Ν ΄ ᾿Ὶ 7 βούλετοι! «ἷδὲ σελάύης Ἀἰφλω- 
ἕν, διτὸ ἡ τῷ ποιοί τῆς σελζώης 

ἡμαωῶς. »ἡ δυτὸ ᾧ' Ῥ ἁλίᾳ ἀἰκ]ίνων, 
“με “ ἃ ἢ ΠῚ ν ΄ 

λοῖ ἡμῖν εἰ ἔστε! » ἡ μη.» χήμνῶν. 

ξδυοξε δὲ τισιν ὅτι τὸ» ἐχ ὁρφίας, β΄. 
Ν γϑὰ, 

φυξόστυστον ὃν; ὥϑός ἕνα ἀναωφερεῖ; 
“δὸς ὃν ὃ Αρφτος Ἀἰαλεμνίον 
“ξθοιμυιούξεττοι , Αζκλεῤδίζωυ κφλέ- 

γον. ἤγνόησουν δὲ . ὅτι ἐχ ὡς ἀσϑός- 
" Ρ “ ΄ 

φωνῶν τινι, τῷ δευτέρῳ ἐπ γοή σοι» 
“αθοστύτσῳ ; οὐ γλοῦ ποιητικῷ Ἐξ.) 4 ἕτω 
ἝΝ “ 3 ΄ὔ ν 
“ λόγον ἐσγημκφυτίσοεηο. χὰ Ομνηρῷν, 

᾽ 3 δ 2, 

Ἐνϑ᾽ σδν ὧν βφίζοντω ἰδὲις. ἈΦ 5 

Ππάτροκλες ἱππεί. [ 5 Οὐδὲ σέθεν 

Μενέλαε" “] δ δ" ποιζτων ἡθ9ος ἐ[. 
γίνετοι “οῖς υσσο κειρϑύοις. Ολίγη 
(δι) πειρᾷ) διοὶ πορλῶν ποιρουφῆ- 
στῦὶν ὅτι πολλοὶ τε μυήρεοι ἡ μὴν οἱ ὃ:- 
οἱ πουρέχουσι » Ὁ αὶ μόνον δὲ ἁλίς. Ὁ 

᾿; ἈΦ ΤΠ 7 ξς, ὦ 

σελίώης, ἀλλ ἤδὴ ζώων ; »γὶα ἑρπι- 

ταῖν, κκΚἡ φυτῶν, κὶὉἡ ἄλλων πανηείων, 
γκνὺς ὅτι (Δ᾽ οἱ σοίνττων φαξονοοιιί το 

ὑμιοῖν οἱ θεοί. ἀρχεῖ) ὃν τοὺς “ὁ σελή- 
νῆς φαώσᾳς οὐκτιθένου!, καί φησιν . ὅτι 

εἶ τὴν θ΄ ἡλίᾳ δύσιν ἐπὶ “ ἑσπέρας, 
ἐαν φωνὴ μιἀωοειδὴς, " λεσχεὶς τοὺς 

κεραίως ἔχέσοο.» αὐξησιν τῷ αὐτᾷ 
φωτὸς ἐπιδείκνυν" ὅτων δὲ ἀφχοτοοι 
σκιοὶν ἢ σχυμούτων “ιποτελέϊν , τε- 
σράδω ῥ᾽ μυἱωὸς σημιεήνεε" ὅτων δὲ 

εἰς ἡμνικύκλιον διαιρὴ » διχύότομος 
ὀνομ(ούζετου » η΄. μοίρων ἐπέχι ἐσο" 
νἀ τ δὲ ἸΠΕΊΣΑ πωνσέλῴν- 
κορυλέϊ). εὐτεῦνεν δὲ ποίλιν μειερδμη 
πεῖ φωτὶ, πολλοὺς οἰ γλοίοσ εἰ φύσᾳς, ὃ 
χρυ ἑποίσην φαῦσιν αὐτῆς ἐπινοίας 
λωμυξάνομδν τ μνἱωὸς ἡμερῶν. 

ἡ οὐμυφίκυρος οὐνεοι κου δεκοί- 
τίω δηλοῖ διγόηρ ς δὲ ἡ ομϑρη. 

κβ΄. καὶ κγ΄. μδ' Ν γὼ δι χόηρ μον » 

λεπίς ποίλιν ἔχιεσοι τὸ υυἱωοφδεῖς 

στὲς κεραΐως , δηλοῖ τεὺς ἐπὶ ἀνοδὲν 
ἡμέρας" εἶτ σηουοδεύκσος τώ ἡλίῳ, 

ἡ “«ἰξεφωτιξομϑῥη σ᾽ αὐτξ, ὡς- 

Φανης γίνε ἡμνέρους δυσὶ "ἡ μοίροης 
ΦλιΎος- 



ΔΙΟΣΗΜΕΙ͂ Α: 
ὀλίγαις. Ὁ δὲ ἑξῆς ἕτως, ἐχ ὁρᾶς 
ὅτων δυτὸ δύσεως ἡ σελέώη φαϊνη"). 
αὐξωνομυένε μυὸς, ἤηοτν “οὐ φω- 
πὸς, σημνέϊον δεδοέσρφ" ο΄. δὲ ἡμνέροψ, 
ὅτων χδϑθηον δυτοθοί λῃ σγειοὺν δυτὸ δ΄ 
σώ μφύπων ἡμνων- η.δὲ ἡμνελοίμιφαξου 
ὄνος τῷἭ φωτός: διχομνάυίαν δὲ, 

σ᾿ἀνσέλζωον σιῶν τὸ εν αὐτῇ φϑόσω- 

πον τῦἡ “Ὡλῆρες φωτὺς ἔχουστι. τὸ οὖν 
ἑαπερόγεν φαήνη » ἤγοτ» ὅτε φαή- 
γΕ7) λπὸ ὃ ἑαπέρας. ἑαπέρων δὲ, ΝΣ 
ττσὸ ἧς πόστον κϑυλεὶ" δύτοστῆσου ἡ) ἡ 

δελάμη ιβ΄. μθίρας “χε. Ιφξέον 

δὲ ὁτι μυάϑα κυρίως ἔλελον οἱ ἕλ- 
λάυες, ἃ- χρόνον ἣ- ἁπὸ α' σελζσια- 
κῆς μου, » ποιροὶ πὸ μυένειν, ἢ 
ποιροὶ τἰυ) μνζώξω μυΐζα ὃν οκκοίσων- 
χες. ἐμυέτε ἐν ΝᾺ οἱ ἕχλίυες τὸς μ»η- 

γας φρὸς ἢ" ἃ σελίης δρόμον" αἰ- 

γύππιοι δὲ, φεὸς ἢ. 9 ἁλίε. δ τὸ δὲ 

ἵνης τράτζω ἡμνέρων ἐὔηουσον ἡ ὅτ- 

λάδη, μυζωοειδὴς κρτοὶ  ἀῆμο τῷ 
φωτὸς κρφιλέϊ), ἁνίχου λεπῆὸν φῶς 
Οἷς κέρουσιν ἐπιτοέχᾳ. ὀ[δχοω δὲ ὅ- 29 
σεὶ» διχόζ μος ὀνομοίζεδ » ὅτων τῇ 
κύκλε οὐτῆς τὸ ἥμνισυ ὠτιδὴ ἢ" δὲ- 

κφυτείῳ δὲ, ὠμφίκυρτος, δτὼν τῷ 
διχοτόμνῳ κυρτώσᾳς σσδοςγϑύωντοιι 
φωτὸς, ὥςε «λέον καὶ Ὁ ἥμνισυ Ὁ κύ- 
κλῃ Φωτιδὴ) ἔδυ" πεντεχουδυχουτούΐο 
δὲ ὅσο, πνσέλζυνος ὃ δεχόμυζω», 
“ληρωϑ εἶσου τῷ φωτί. πῶσο 7 ὧν 
διωμνέτοῳ ἔσο (ὁ ἡλίε,, δυγαδγέντα 
οὖν «ε΄. ἡμνέρους δηλοῖ ἡ- μα: ὡ- 
σεῦθεν λοιπὸν κοφυτεὲ ( οἰναίσερλιν. β΄. 
οὐμυφίκυρος β΄. διχότο ρος , δευτέ- 

οἹ 

ρῳ μνηνοηδής: ἔπειτο οἱρστουγεμνοιίο" 
σἰφευνὴς 70 λοιπὸν γίν ἔτοί! » υὐδτὸ ἰὸς 
φ᾿ ἡλίς ουὐγοὶς γΠυομυένη" ἔπειτος 

σευνοδεκὴ , ἡνίκου ον τῷ ωὐτοῷῦ φωϑίῳ 
ὡς αὐΐζὸς μοίρας ἔχη. ἐπειδῶν δὲ 
τίν ἰσομθιρίοιν σιοιρφ»λώξῃ , τότε 
ποόλιν γγυνῶν φαμέν. Οτε χρφ1η) 
Ἐν πρῆς ὠρχιοῖς φ' μνἱωὸς ἡοδού ον 
ἀργεῖ Στεσκίδν ὡς φῶς τὶ σελή- 

νης » γκΚ" αὐγὴ ἐπ᾽ αὐτῆς » ὅσον οἰμυυ-- 
δροὶν σκιρὲν ἡμωοίν Φῖς στό μἰρδι ποιέν. 

ὅταν ἡ) τοἀνσέλζωυ» ἡ, ἤγουν ὁ- 
λόκυκλος, ὅτε τ Ὁ φῶς πλεέϑον Π 

χεσοι, σηβιοὲν ἐγ! μυικροὶν ἡμυῖν δότο-- 
πελέ)- ἐπὶ γξζυῤτον οὖν ἡμκῳ» Φυήξςς: 
τεΐϊρτοία »Πυομυένη ἡ σέλίώη, ρ- 

χέτῶι δυνατῶς σκιώζην ὃν τῷ φωὴ 
οὐὐτῆς" τὸ ὑττυήου Ὃ ἃ δύνωτει . “ἰῷ 

τήν φἰθεκημυένἑω Φφωτὸς ἐδρώνφων. 
Οκ]ὼ δ᾽, ον δε οΐσιν ) Ο»τὼ δὲ ἡ, ᾿. 

᾽ “ γ ΝᾺ 7 
ρος οὐ γ4 » διχόζο μος ὅσου" τοὶ δὲ διχό-- 
ῥιάνα δη,Ἶρι» τὴν μυέσην Ὁ μυη- 
γὸς, στῶν ον στωντὶ Φυ9 σώπω » ἤ- 
-ψ κύκλῳ, σληρωθῇ φως, Ουτίειν 

ὅτων ἢ πεεχοιδεκουτούο Αἰεὶ δ᾽ ἀλ- 
λοθεν ἀγλα) Διοὶ πωντὸς δὲ ὀλλα- 
χόθεν "ἡ πολυσπλασίως τοὶ “πλάτη ὦ 

φωΐζς ἐπεκξείνεστε, δηλοῖ [ λέγ 
ὁπδίώ τῦἢ πότη ἐεὶ φΦ μυἱωὺὸς αὶ ἡμέρῳ. 
φοϑϑείπορϑρ δὲ, ὅτι" μυλωῶν αἱ κα - 
τολήψᾳς ἐκ τῇ φωΐς αὐτῆς γίνονϊ). 
Αεὶ δ᾽, ἄγλοθεν ἀγλα ) Δείκνῦσοι 
φδόσωπεε, ἤγθοιν ἐἰδη,, φυτέςιν οὖν 
πολλοῖς μϑοφοῖς ϑϑνομένη » ἐἴρει (δ 
λέγᾳ ἡμῖν, πόφη ἡμνερῷ τῷ υυἱωὸς 

ἐἰνα]έρλει. 

Αννα )Ξ μεζωὼ γυκταΐ, κεῖνα) δυοχῳ δέκα μοῖραι 

Αρχεωι ὄξφαεῖν τὰ δὲ πόυ μεγὸμ Εἰςὠιαυΐ, 

ὥρη υϑο πὶ ϑλούσαι! γφους, ὧρη δὲ Φυτεύσαι ; 

Ἐκ Διὸς ἤδη πανζρ, πεφασμμένα παγτοῦι κριταὶ" 

Κὴ 



9Σ ΑΡΑ ἘΦ Ψ 
δ τὴ ΠΛῊΝ ἈΝ , “ 

Καὶ μέν τις χα, γηὶ πολυκλύφου 4 κίϑγος 

Ἐφρφσατ᾽, ἢ διφοῦ μμέβάνηνῦβος Ὄγρκτείρϑιο, 
ἀν δὴ 9] εἰ 85. 9 ΓΥΝΕ 

ῊΗΣ τέων ἀἄνλων οἷ᾽ ὠκεαγοδ Ῥρυον 
“ζ 

Αςερες ἀμφιλύκης, οἵ τε πορώτης ἔτι γυκῶφ, 

Ἡτι νὰ» τὲς πανᾷς αἰμείςεὉ εἰς οὐριαυτον 

Ἠέλιος μέγλῳ ΟὙ μὴ ἐλαύνων, ἄλλοτε δὴ αἴλλῳ 

Εμιπελαΐσά, τοτὲ υϑρπτ' αἰγιων, τοτὲ ξὴ αὐτῖκαι διυγωγ᾽ 

Αὐλος σγ δλλοίζω αἰφὴρ ηπδερκεῖ) γώ. 
Γνώσκᾳ, ἴα δὲ ὦ σύ ὦ ΡΥ στευα εἴδετωὶ ἤδῃ 

Ἐνγεα χα δεχα χυκλα φαφιοΐ ἡἤήίοιο, 

Οὐχ τ᾽ τἰἶσο ζωνης Εἰς ἔσχατον ὠρλωγα, 

Νυξ Ἐχιδινζται, κύνα τῈ ϑιφφισεοο ὠρλωνος. 

. Ὁ 
Ακ γευΐὼ νυκτῶν ) Περὴ 

3 τω» ε ,ὔ Ω] 
οὐ νυκὰ αἱροίν ἰακεοίσεως., ἤδη 
“πέϑείπομϑρ" εὐτίω δὲ τίν νύκίᾳ ὁ 

τὰν ἡμέρων, ἡτις ἐςὶ Φ᾽ μιζωὑς, ἑξῆς 

διδεέσκη. μνάδα δὲ λέηγομδν» δ΄ δατὸ 
σεουόδυυ σελώώης κρὶ ἡλίς χρόνον 
ἐπὶ στωύοδον, ὃς ἐςιν ἡμνερῶν κϑ'΄. 

ἐπὶ δὲ 55, Φιώτων σεωόδων ἡμέρων 

οἰκέει, δ΄ οὐκ τῆς νυκτὸς χϑω! ἡ μνέρφις 
΄ ΄ ι λ9 ω 

“εόνον. τέτῳ δὲ τῷ μίω; ἐχεώντο 

χυδὸς τἰρ 5“ πολιτικῶν ἡμνερόν Δ] σ- 
εὖ “ γωγάώ: χρη νυῦ ἔτι χροίντοι, πολλοὶ 

Ἕ ἑγλζώων. ὔκρο δὲ νυκτῶν, ἡ ἑαπέ- 

θφῳ κθὴ δε ),Θ-- αὶ ἱκοινουὶ σσϑὸς ΡΥ 
τὸ σωφὲς δηλώσοη αἱ δῶ δεκοι 
μυνοῖροι δ΄ φωϑίων δηλονότι. Τὰ δε 
που μυέγων εἰς ἐνιαυτὸν ) Μέγων 
οὐνιαυτπὸν ἣ- ἡλιωκὸν λέγη οἱ Ὃ σα- 
λον ἀξίως ἤδεσων μνέτξα χέόνου, 

σῴω τῆς σελίῴης αἰρίοξον, τω ἑκοί- 

σάῳ ὥραν ᾧ οὐιαυτοζ,, τῦὉἡ τω ἡλιω- 

κἀὼρ αἰθίοδον' μυεγίφη δὲ  ἄγλων, 
αὶ ἡλιωκή. ὅτι δὲ δ΄ ἡλιώχθν χρόνον 
λέγᾳ, δῆλον ἐξ ὧν οὐρόζυ κχκΨὶ φυτείας 
μνήμων ποιέει. ἡ δὲ διάνοια ὁ- 

μοίω τῇ ᾿' τέθοιμίου », Ἑσκέψωτο 
δ᾽, εἰς ἐνιωυτὸν Αφέρας » οἵκε μά- 
λιςοῦ χετυγμυένου σημναίνοιεν. τοὲ ἐν 
ιβ΄. ξώδια, καὶ μνόνον ζὰ ἄκρῳ τ 
νυκτῶν σεοιξσι φανεροὶ, οἰλλοὺ ὃ τω 
δ5 ογιαωυσιαήων κρηρών Δ᾽ σιφορεὶν 
ἱκωνεῖς σοιφ σι», ἔαρος ηλαδὴ.- 

θέρες; μνετοπώρε (ς᾽ χαμνωνῷ.: ΡΥ 
Ὁ σεέτων κφτοιλομυβ έν ομδ» τῶῖιὶ 

φοροὶν Ὁ κοριίὶ τὼ γεωργίαν ἔρ- 

γων, σπόρξ . φυτείας , οἰμυήηρυ, τῦ Ἔ 
ἄγλων οἑποίντων. ἐμῷονεἧς δὲ τοῖς 
βελομένοις οἰκροαβδώς πϑοσέχην 
τυ [χοῖν εσιν, εἴ τε οἰνωηρλοιὴ ΚΘΗ δύσᾳς 
ἘΞ φωδίων, : αὶ τἀ Ψ ΟεΚ φυδόνοιοων.. 
ὁμϑοίω ὦ ᾿ κοὴ αὕτη ἡ Δἰνοιον τῇ Ψ 

φυξθοιμυίον» Ἐκ Διὸς ἡδὴ στοίντοι, ἤ- 
,9ε» 



ΔΙῸ ΣΗΓΜΕΒ  Α. 

ἡοτιν σὺ Ὁ Διὸς ποιρεδόθη τοῖς οὖν-- 
ϑερώποις ἵγώ οἱ ἐξ «πτοὸς ἀντίληψιν 
ΓΟ φι Π 3, ᾽ -“" 

ἣ καί γεωργίων Ἐργων ὠφεληϑώῶσιν" 
οἱ δὲ πτόθς γαυτιλίων, φυλαοσό- “ἰὰ 

ἐϑροι ὥς χαμερήους αἰναζλοίς τε [Ὁ 

'σφς τ ἄφρων, οἷον οὐρκτέρφυ» 

ἐρήφων, αὐγόφ' δ’τό τε τῆς ἑαπέρας 
σημνείωσιν ποιεμδμοι δ᾽ μνέγλονηρς» γἡ 
δσὸ Ὁ δ09᾽ ΠΕ ἤγοων λτὸ ἢ ἑκοίφξης 
Χ .β'. ζως ων ὠναηρλὴς τε τὸ δύσε- 
ὡς. ὁ Ὁ ἥλιος οὐ τῇ ονιωυσιοίῳ 
«ἰπκόδῳ διεξιὼν Σ ζωδι κὸν κύκλον» 

χοιτοὶ ἴξιν εἰς ἕν ἔχοιφον ταῖν ζωδίων 
μεΐα, βαήνει" διὸ δΎ μον τῶ πορείων 

αὐτῷ ὠνόκοσε. (᾿ Ομνηρ9ς. ΟὝ μόν 
ἐλοωύνων. Καὶ δή ἦς κὸν νηὶ) τὰ 

ἐπ λωνὴ, φησι. δηλοῖ τὸς κρφηρὲς » 

ΧΦ τεκμυήρλο δίδωσι Ὁ πσλοί" κοὴ 
γοίρ τις χρὴ νηὶ ἑαυτὸν δεδωκὼς, Ὁ 
στολυκλύφου χμνενος ἐσκέψατο, ἵ᾿ 
οὐρκ)εέρε μυνημνονσύσοις" ἀκ ὀλίγη Ὁ 
αὶ χήμνερανη αὐτῷ δύσις ἐςί" ποῦς ἡ 

χηλεῦς συγριπέρχεττοι, τεῦ σχορπίῳ, 
"ὁ ἡοξότῃ, τι φὐἰηθκέρωτι; ὥςτε τε- 

προίμυἑωός ἐςιν. ἔμίοιϑεν οὖν αἰεὶ Ὁ 
ἐσομδόε χαμναίν(ο» ὁ ναυτίλῷ», καὶ τῷ 
δενοί, ἐρκτέρφυ μνημονσύσας, ἤ- 
ἡθυ ̓̓  βοώηρυ" Στὸ μνέρφυς » τὸ 
στοῖν" ἢ ἕνων γλων ἀφέρων, οἵ τινες 
ἐξ ὠκεωνοῦ οὐρύοντοο! , ἤγϑεον ἀνα- 
πέλλοσι. δεινὸν δὲ ἃ ἀ κτξρον 
εἶπεν » ἢ Δα τὸ λωμιπξὸν, ἢ μ(οῦλλον 
δἰ τὸ χαρμερανόν. ὠμνφιλύκζῳ 
δὲ τω ἀνατολίώ φησι, ΕΥ̓͂Ρ τὸ ὴ- 
λύκον ὠνοκεϊαχ τι Απόγλωνι- εἷς ἡ 
ἐκένν(Θ. κῳκρόθεν ὧν ὁρῶν δύναται» 
ὅτω δὴ κὶ ὁ λύκος ὀξυδερκής ἐςι. ΕΥΡ 

δὲ τὸ ὀξυδερκὲς αὐτῷ, φδοσήρ- 

μίόσων οἰυΐν τῷ Απόλλωνι. πούτῃ 
τοι καὶ λυκόφως τω αὐγζὼ λέ- 
ηϑυσιν, ἤηϑειν ὁτοῖν ὁ λύκος ϑεῶττο!. 
΄τὸ δὲ θγμος. σημνομένρε 3 κυρίως 

τίω τοίξιν ' ϑερκξόντων, ὃπιε οἐμνών- 
τα" σημνουίνφ, δὲ δ ἃ μυεταξὺ δύο 
φυτήων τόπον οἱρηόν. ἐπεὶ ἐν τἀ 

- 

μέσζω λεώμημννν - ζωϑδιακο( ὁ ἡ- 
λι(Θ. πορούεται, ἔχη δὲ ὁ κύκλΘ» 
ἄλλας δύο ἑκφτέρωθεν “ρώμυ μοὺς» 

ὁ τῶτο εἶπεν θγ μον δ΄ Ψ' ἡλίε χύ- 

κλον. Τ οτὲ μυέν τ᾽ οἰνιὼν Η δ οἰνος-- 
σέλλων,ἐώος ωὐηρῖς τοὺς φωύσεις πο- 

͵ ΠῚ ͵ὔ Π ͵7ὔ Ἂ ι . 

ρέχει"ἢ δύνων, ἑασερίας. Ὁ δὲ αὖ- 
τίκοι, ἐπ᾿ ομυφοτέρων" ἢ »ῦἡ αὐτίκω 
οἰνιὼν μ τὴν ἐώων Ὁ ὦςρου φαῦσιν» 

ἢ φρϑ ὀλίγου ὃ Ὁ ἄφρε ἑαπσερίως 
φαύσεως δεδυκώς. ΑἌΘ. δ᾽, ὠλ-- 

λοίζω ἐφὴρ ) ἘΦ᾽ ἕκωφον ὁ ἅλι(Θ. ὅ 
3 » νὴ ἀν, 2 Ἧ" 

ον ξ . οἱον » πτόϊς μθέραι!ς εἰξέρων ἐρχέττει - ὁ 
σήμερον τυχίν τῷ ἐπὶ ὦ. μϑίρες 

στουων οἷ ἐγ 4: ἐκουῦ Ὁ ἑξῆς ἐκέτι σὺν 
αὐτῷ: Ἐρχεῖ Ὁ ἐπὶ τὴν δευ]έρων μιοῖ- 
ρων, χὶ ἐπι αὐφ τῷ ὠσέρος ὁ ὦ τῇ 

β΄. μοίρωῳ ὄντος. διὸ εἶπεν » ὦν» σ᾽ 
λλοίζω ἐπιδέρκετοι ἡμνέρων στω 

ἡλίῳ ἀφήρ' ἢ ἀλλ(Θ- κουτο ὠ λὴν ἧ- 
͵7 .» “ ᾿ “ίω 

μυέρφν ζ᾽ φέρων γεωρέ) » κρυτοὶ σζω 
ἐῴων δηλονότι ἐνωτολίω, ἢ δύσιν « 
τιν τὅτων, ἐπείηρι γε κοι ἑχοίσην 
ε ἡ [ "- ΩΣ ᾽ ΄ 

ἡμνεροὺν ἕχριφος αὐτῶν ὁ ἀνωτέλλ Ὁ. 
δύετοωι . ὡς τῇ κόσιμυε τὸ οὐ νυκτὶ τῷ 

Ἄν ὅδ 7 2, ΄ ἂν "8 ΄- 

ὧν ἡμνέρῳῷ δ’πὸ σημνεῖξ ἐπὶ σημνείον 
Φερομυένε. Τὶνώσκᾳς τοίδὲ ) Μέ- 
τῶν ζις γέγονε ποιλωὸς οὐἰσρονόμθς» 
ὰ ᾽ « ᾽ ΄ “ἢ 

ὃς οἰκρηθῶς οἰραϑιμυήσοις » εἰπε μυι- 
κρθν ονιαυτὸν, ὡς τὸς σύζκρλσιν 

τῷ μεγοίλε,, «ἰδὲ ὃ πυδότερον εἶπο- 
ἐϑν, [ἂν ὅταν σεοωύώοδος »Ἀύη.) ἐπ᾿ ἐ- 
σωλείᾳ Ὁ παντός" οἱ δὲ μζῷ Μέτω-- 
νος οἰφρονόμθι, (᾿ πίνουκος ον τοῖς" 
πόλεσιν ἔγηκαν,αἰρὶ ἥ" δ΄ ἡλίᾳ αἷξι- 

»"» οὖ » , ῳ 

φορῶν Ὁ οὐνεακφυδεχοιετηρίδὼν » 07: 

χρῶ ἕπφιφον ογιωυῶὸν Φιόςδε ἔξω 

χίμνὼν, κῦἡ Φιόνδε ἕωρ, δ “οἰόνδε 
θέρος, ὃ “οἱόνδὲ φϑινόπωρον » κα 
ποιοῖδὲ νεμθι » (Κ᾽ πολλοὶ τσϑός βιω-- 

φελεῖς χρείας Οῖς ἀνθρώποις. ἐσειδ 
45 Ὁ »" ᾽ ς » ῳ ΄ 

οὖν ἤδη αῦζ, ἐγνώδ)η ὧκ ᾧ πινώ-- 

κων, Κ αὐζς ἐκεῖθεν ἔγνω τοὶ πογλὼ 
ε ας ᾽ ᾿ 

ὁ Αρῳῷς, φησὶν ἐτι ὃ αὐζς γινώφκᾳς 
αὐτώ" ποώλοι ἡ ἀείδεῖ), ἡ ἀδεν, 6 

τ ι 

φανερῷ 
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φανερρὶ Οῖς ἕγλησι γέγϑνεν. ἐδήξωντο 
δὲ αὐτοὶ ἕγλάνες ποὺ αἰγυπίίων νὰ 
Ζουλδαίων" ποῖα οὖν ἐςι ταδί - δὲ 
στινο Ἴδε} » ἐπήγαγε » τοὶ πύκλω τὸ 
εἱἢ αἰδεφοροὶ τῷ ἡλίε., αἱ δἰ ἐν- 
νεαχοήδεηρυ ἔτωῶν όμϑρευ. φησὶν 
οὖν ὅτι ποίντως τὸς οὐφέρος ὃ ἥλι(Θ» 
ἐπέρχε.) πρϑ' ἔπφσον οϑιωυΐθν. αἶγλο- 
Ἴε ἄγλῳ ἐμυπελοίζων, ὁτὲ (5 ἐνιὼν, 
ὁτὲ δὲ τὸ δύνων. καὶ γινώσκεις ζίδε δ 
σὺ, οὐντὶ δ᾽ γίνωσκε, ὁραφικθν ἐντὶ 

«υδοσουή ικ90: σευνφδεῖ) δὲ - ἤγθων 
φπξόκε!ἢ). κύκλα . ὁνιαυτοί. Ἐπι- 
δινεϊ ) Παρέρχεϊ), γίνωσκε οὖν φη- 
δὶν, ὅτι ἐνουλοηθῦσιν ογλήλοις τὸ 

σύμφωνοι γίνοντοι οἱ τῷ ἡλία δρό- 
μίθι. δὰ τιϑ΄. ἐτῶν ἐπι)εωρύμδνοι. 
δ μϑίως δὲ ὃ ἡ ἀνωρλὴη “ὃ Ὁ ὡρίω- 
γ(Θ. φάνης, μυέχρε “ὁ παντελὲς 
δύσεως αὐτῇ" ὅτι γε μυζὸ τὸ ἡ ὃ κυ- 
νὸς ναφλὺ ὃ δύσις, Δί τῶν ἴσων 
ἐτῶν σύμυφωνοι γίνοντου!. τεὶς ὥ 
φεδ ἡμέρας τῶν εὐνεωηφήδεκω ἐ- 
τῶν, δαὸ τῆς τῷ ἡλίου ονεργείας 

ὑπέδειξε. τοὺς δὲ νύξας , διτὸ τῆς τῷ 
ὠρήων(Θ» οἰναίρλῆς τε τὸ δύσεως. 

ἊΑ ΡΌΑΤΟΟΤ' 
δ] τὸ ἐκένα οὶ ἄσρα κῳταληπτιὲ 
ηοῖς οἰν)ρώσποις οὐ τῇ νυκτὶ οόλω γί-- 

νεῦγα!. Οοπο τ᾿ δοτὲ ζώνης.) Οσεξ, 
φησὶν, ἕρ(φϑες Στὸ Φ᾿ πουλοιοτέρων, 
λυτὸ τῆς ζώνης τῇ ἀράων(θ» ποίλιν 
εἰς αὐτὸν ἣ- ὠρέωνω τἰ νύκτοι φρο 

“«ἰδιφέρην" βόλετξωοι δὲ «ἰρὶ ποίν- 
“τῶν λέγην τῶν ἐπαλανῶν: «δὴ ὅσου 
Στὸ τῷ κυνὸς εἰς αὐτὸν ἢ. κύνα, 

χξϑέϊστον δ «(Ἔν ἢ ὠγχὼν οἱ αεὸκ- 
ρρέφυ, Ἑ ὕδευξός τε, ὃ " Τππτυργος. ὃ 
οὔγδιοι τινές. ἠρξών» δὲ δυτὸ ὠρίωνος, 
ὅτι ιασόκεντουι χρφιρξίνῳ » τὸ ὅτι μ(φέ- 
λιςον εἰς αὐΐὸ οἱ “λέοντες ὁρῶσι Ὁ 

ὅτι νότιός ἐφιν οὖς δὲ νοτίων μερῶν οὐ- 

δέχοντοι οἐεὶ ἐσόρϑρον χέμνῶνα. κ᾽ 
γινώσκεις, ὃ ὅσον ἄθρω διπὸ τῆς 
ζώνης τῷ ὠρίωνος εἰς ἔγγώτον ὠρλω-- 
νῷ» δέσι μνέχρι “΄ ποδὼν αὐτῷ, ἡ 
νὺξ ἐπιδινεζται. κωτοὶ κοινοῦ δὲ τὸ 
γινώσκεις. οὐρχὴ δὲ τοῦ οὐεωυφῦ ἐςιν, 

ἡ τῆς ζώνης τῷ ὠρέωνί- ἐπιτολή"᾿ 
πέλΘ» δὲ, ΞΞ ποδῶν αὐτῷ καὶ ἐπιτολὴ, 
κα τῷ κυνός. εἰς τρίω δὲ αὐτῷ διήρη-- 
τῶι ἡ ἐπιτολὴ» ὦμον, πόδι, ζώ- 
γάω. “ Μέτων 

ς Ι δι ἢ Ελ] Ὶ ,».»ϑ ν“» 

Οἱ π Πουσάδαωνος ορώ ψϑιοι, 5 Διὸς αὐτῷ 
! ! 

Αςέρες ̓ αἀὐγθρω ποίσι τετυγμένα σῆμα)» σι" 
τ Ι ! ! ͵ 27) ἊΝ 

Τῳ κείνων πτεπονησο, μελᾷ δὲ τοὶ ) Εἰ ποτῈ γη} 
} 3 .) Γ ἐν “ε"Ἁ 

Πιςευάς, " ϑρᾷν οστιὰ ποὺ κθχρυμιέναι κούτοη “ ὑεῶν 
͵ ! φον ἡ ἱ ᾿ γ 

Σ ἡ κατα χίμερλοις αἰγέμοις» ἡ λωαμλαπῖι ποντου" 
Π Ῥ ! 8. ἢ Ὁ 93] 

ΜΜόχϑος μέν τ᾽ ὀλίγϑς, Ὁ δὲ μυόλον αὐτἰκ' διῴαρ 
Ἢ ᾽ν Ι ΜΑΣ Ι 9 !,, Γύνετ'᾽ Ἐχιφροσεώης αἐϊ πεφυλαγμένῳ αὐδρι 

Αὐτὸ ἄ ἱ 2 φο: δ᾽ ἰς, δ ε δὲς ἀἶχλο χῦτος μον Τὰ φῦ ιῷ σου σπτεθος, ἐὐ 96 Κ᾿ οὐ 

Παράπων, ὠγησεν ὅτ᾽ ἐΐγυϑεν ὠφϑρε χάμων' 
Πολ- 



ΠΔΊΟ ΣἬΗΝ ΈΤΑ. 

ΤΤολλά κι "ὦ ὼ τίς τε γαλέωα)ῃ «ἰαῦῦ γυκτὴ 

ΜΝ’ τρικυλέ πεφϑδιμόος ἤιϑαλίδτηρ, (εἶα; 
Ἄλλοτε ἅ πρίτον ἡμῶρ Ἐχιτοέχ4, ἀϊλλόϊε πεβ 

Ἁ 

9) 

αὐ] { λω . ! 

Αλλοτε δ' αροῷ τον κρικὸν ἵκετο πᾶντο 
5 
σπώ 

Ἐκ Διὸς ἀϊθρωποι γινώσχομϑιυ, δλ ἐπ πολλὰ 

Κεκρυφήα αἴκε ϑέλη, καὶ ἐσκχυτίκᾳ δὼσά 

"δὺς" ὁ γὸ οι “μυοζωυ αἰδρὼν αἴαφϑυ δὸν ὀφέλλφ, 

Πανοϑεν εἰδέυϑιος, παγτη δ᾽ 9γε σήματα Φα νων" 
᾿Αλλα δὲ που ἐρέά, ἤπου δυχόωσει σελζωη 

Πληβουσ᾽ αἰμφοτέρωθεν, ἢ αὐτίκα πτεσγλυθυια, 

Αλλα δ᾽ ανερηθυϑιος᾽ τότε δ᾽ ἀκρῃ γυκἃ κελθύων 

Ἡέλιος. τὰ δὲ τοι χα] αο΄ ἄλλων ἐοσεἷ) ἀλλώ 

Σήκατα ἡ σἰϑλνυκῦι καὶ ἡ μαι ποιήσοι ἀν. 

Οἵτχε Ποσάδοίωνῷ- ὁρώμδροι) Οὐ 
μόνον, φησὰν, ὁ ὠρα μθς ὁ νεω- 

κοηδεκαετηράδιΘ» ἐεὶν δθγεηφος Οῖς 
οἐν)ρώποις . ογλοὺ κῷ Ὃ λοιπῶν 

οἰφξέρων αἡ “ποιρῳτηρήσᾳς ; τῶν τε 
ΠοσαδῶνΘ» κἢ ἢ τῇ Διός. εἰσὶ δὲ 
Ποσφ δον». ζ ἀφέρες . οἱ τὸς χἠ μιῶ- 
γος ὃ ἂς συ δίως δηλοιιῦτες" Διὸς 

δὲ. οἱ τοὶ πϑθς γεωργίαν σθγρησοι 
δικνύοντες" στῶν οτυῦ μνέγλης πε- 
λαγίῳ δρόμνω σεωυτὸν ἐμυπισεύφν; 
πολυπροιγμόνησον «σρότον τί 
σοιρφῳτήρησιν ἢ τοὺς σύ δίας ἢ τὸς 
χήμνῶνος δηλοιτων φέρων" κόστος 
ἕ γέρὲ πιὸ βελορδῥῳ βρφνὺς πὴν ( γωβθεηξ ΈΡΗ 
Ὧ σημνείων μ(9..} εἰν οὐκοά εἰαν" ἡ ᾿ 
ὠφέλεια πολλή. ἑαυτός τε ἡ σώξε- 
σιν οἱ ἀν)ρωπῖοι φχρθρῶν » οἱ τὰν) πει- 
οῳ τήρησιν αὐτῶν Ἔχοντες ̓  ἀναζ- 
λῶν κὴ δύσεων “ ἄφρων » τὴ) Οἷς ἀλ- 

λοις πειρο ἴ(οι γίνον) ἐσφαλείας, 
φεομυζωύοντες αὐηρῖς μυελλόσοις τῷ 
σεέρος ἐπισοίσης , οὐκ ΚΞ «ἰξδὰ ὡραωνὸν 

σημνείων. Τῷ κείνων πεπύνησο 
Διὸ ἐκείνων ἢ ἄφρων ὥ' βιωφελῇὴ 
χεείων ἐχόντων ἐπιμνέλειον ἔχε. Ν 
γίνωσκε ᾧ κοίνϑανε αὐφύς" ὀλίηος " 

»κὶρ ὧκ Φύτων κά μος, φυτέςιν οἰκ 

τῆς μφθήσεως" πολὺ δὲ τὸ βιωφε- 
λές ἐςι τε τοῦτω σιρῳτηρουῦτι 

εἰνδοὶ, ον τρῶς ἐπιφοασεούοης ᾧ λο- 

γισ μοῖς" Μέλει δὲ “οι ) Περὴ δὲ 

Φύτων ἃ ὠσρων μνελέτω σοὶ: ὅσες 

κεγρημυένα ὶ ἀσφαλῶς εἰρημνένου 
«ἶδὰ «λοί ἐειν, ὅτων οὖν νηὶ σκιυτὸν 
πιξεύῃς., κἡ τυέλλης ἐρεῖν κ᾽ ὁρικθῖν» 
ἐποίνω τῶν κυ ρ(οίτων λαδὴ. 

Πολλάκι 0) Πολλώκις γώρ φησι, 
λάζης ἔσης, ϑεασοέμδρός τις ὠννρ 

ἐμυπείρος σημνεῖον 4. “ὃ νυκτὸς, 
ὥϑ.- 



οὔ 

“εοεδε χμνῶνω ἐπιγγνησόμϑυον Ὁ 
εὐσφαλισοίμϑυ(- τῷ “έλαοσ ον. 
ἐμπειρέα νουυικῇ 5 διεσεύ)η "ἢ πολ- 
λοΐκις γαλέης ὅσης ον τῇ νυκτὶ» 
οἰσφωλίζετοιί τις «ἰὴ ὃ νηὸς » ὧκ “ἢ 
«εὐ τοὶ μυέλλοντω ππϑϑγνώσεως" ὁ Ὁ 
εκ ᾿' παρωνυτίκοω δὲ φαξϑεμϑῥειν ὃ: 
χιμῶνω: οὐλλοὺ πολλοίκις οκ ση- 

{μείων πεκμυοιρόμυεοι » "ἢ τῷ σρῶς 
ἡ μνέρας χημνώνω » (Ὁ μζῇ πένπε »"νη- 
σύμϑρον. ὦ πολλοίκις οἰ προςδοκήτως 

ὃ χάμνὼν ἐπέρχε)" ὦ γοὶρ πείντω οἱ 
ἄνθρωποι τοὶ σημνέίω. ἐπιφούμνεεε » 
οὐγλλ ἔτι κατωλείπε ἡμῖν ἀδηλάώ 
ἄνα. ὧν ἴσως (ὃ ἐς ὕσερον δώσῳ ἡμῖν 
ὁ θεὸς τὴν γνῶσιν. Αλλοτε μὲν τοί- 

Ὧν) Ποτὲ ἃ μ' τε ἔς ἡ μέρος γίνεται 
“μμὼν, τοτὲ δὲ μ᾽ πίντε , ποτὲ δὲ 
ῷ εὐ πυξοορφύτως" οὐ λλ᾿ ϑμνως οκ 

“πϑογινομένων σημνείων γινώσκοιϑυ. 
Δώσῳ Ζοῦς ) Ηγοωω ἐρωνὸς, ὡς 
εὖ ἄγλω Ζοῦς εὐτιΘ»:Ὁ ὁ κα ἐρωνός, 
φησιν, οὐκ τῶν ἐγκειμένων αὐτῷ ἐςέ- 
ρών δίδωσιν ἡμῖν σημνέϊω: ἀγλαὰ δὲ 
ἡ μυῖν ποιρέχᾳ ἡ σελίώη, διχότομος 
οὐνομυένη οἰμυφοτέρωθεν' (ὃ γοὺρ κα 
ἑκοίφην αὐτῆς περέοδον, δυχύηο μος 

Ἀ ΦΙΑΟ  Ο 
γίνε δίς" ἄλλα ᾧ πεληϑύα,, 22. 
πέφι σληρφσέ λίυ(Θ- ὅσοι" συμ αἱλ- 
λεοῖχ δὲ οὔκ ὀλίγος εἰς φιϑόγνωσιν 

δύδίας τε ἡ χαρμνῶν(Θ- ἢ: ἥλιον δύ-. 
νονΐζι (ὶ οἐνωτέρλοντο:, οἱ μὲν, εἰς ὅλον 
μνάζα, ἃ δὲ. γα εἰς οὐὐτὴν τῷ ἡμέ- 

ρον" δ γοὲρ ἅλι(Θ» οἰνουτέλλων, σημνέϊο 
ἡμέρας ποιρέχφ χήμεράε ἢ σύ ϑι-- 

εἰνῆς" Ὁ δύνων γε. “ νυκ]ός. ὁποῖω 

μένφι "ἘΦ μνζωὸς σημνέϊον γίνεται, 
ὅχε τοὶ ζώ, διέρχεἷ, δείκνυσιν" ὃ 
“κὲρ ΕὐδυξίΘ- «"κομὸν μυέν φησιν ἡ λί- 
Ὃν διερχομυένε , μιουλουκοὶὶ γίνεσθαι 
«νοῦ κουΐοι ὁμοίως ᾿ Γ᾽ τωῦρφν" 

διδύμνες δὲ, ζέφυρφν τε πνέϊν νῦἡ βο- , τὐκηὲ 
ρεος ψυχρός: Ο ;ὲρ οὖν γγυεἀ)) 
ΟὐτίΘ- »γοὶὴρ ἐεὶ ὁ Ζοῦς τὸ τῶν 
αν)ρώπτον ἥν. ὠφελέϊ, πεώντοι- 
χόγεν κρη ὧν πτωντὶ ὁρώμϑυ(Θ-, κϑὴ 
παρέγων τοὶ φωνερο σημνέϊω" τὸ 
ΔΝ ὌΉΤΝ μο οἱ δ. 
οὕτως ἐξέλαβον, ἤγϑων ΡΥ γῆς» 
3] ϑεολαάοσης Δἰῷ παντὸς μνέρές 
τῷ κόσμε: οἱ δὲ ὅϑτως, ἠγηθ» 
Δ]Ὰ κληδόνων, δ] ὰ μαντείων, δὲ 
ὀνείρων, [αὶ σημνείων, ἡ τῶν 

ποιρουσλησίων στοίν τον. 

Σ χέπῆοο δὲ πτοῦτον κεραίων ἐχάτερῆε σελίου ον" 

Ἄλλοτε γάρ τ᾽ ἀλη μὰ ἐπιγραι φᾷ ἕασερος ἀλη, 

Αλλοῖε σ) δλλοΐωι μόρφαὶ κερφωσι σελίωυΐωυ 

Εὐθὺς αἰεξουϑρίωυ, αἱ μδβ, ποίτη᾽ αἱ ὃ, τετάρτη" 
Ταῶων δὴ «ἶϑὰ μμΐωες ἐφεςαύτος κε πύϑοιο, 

Λευδὴ μδν καϑοιρὴ τε πἰἰϑὸὶ ποιζον ἡμἷδ ἐϑσοι, 

Εὐδ)ος κ᾿ Εἶπ. λεπῖν ὃ ὦ δ μαλ᾽ ἐρᾷ ϑὴς 
͵ὔ Ι ! 5: 3 

Πιδθυ κα. τίη" πάχίων Ὥ ᾧ αἰ μΟλείῃσι κέβρα]αης, 

! 
Τετεα" 
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Ὑέπρατον ἐκ πριζοτοιο φόως αἱ νδρζευον ἔχουσι, 

Ἤ νότῳ "ἀμδλύνε),η ἢ ὕδατος ἐήις ἐόντος “Ἡἑ νετ' 

Εἰ δὲ κ᾿ ἐπ΄ αἰμφοτέρωνκ «ρων πξι τρίτον ἡμῶν ἀΐασο,, 

Μητέ τι νδυςαζοι, μη, ὑχγιόωσο Φαείνοι, 

Αλλ᾽ ὁ ρϑαὶ ὀκύτορθς ἀξολαβιεῖο κεράνα.» 

Βλπρκιν κ ὀξέμοι χει μῷῷ Τ᾽ γυκ)α Φέρϑιντο. 

ΒΕ] σγ᾽ αὕτως ὀρϑὴ νὁ τέτρατον εἶν ἀγινοῖ, 

Η τ᾽ ἂν χάἀμῶνος στουνα γφοφυδμοιο ϑιδασκοι. 

Εἰ δὲ κέν οἱ κεφοίων Ὁ μοτήορον 6) ἐπυδιοι, 

Δέδι- βορέω" ὁΤῈ δ ὑπηιαησι , νότοιο, 

Αὐτὰρ ἐπὴν τοιϑωᾷ ὃ ὀϑς «ἶ κύκλος ἐλίοση, 

Πϑυτὴ ἐρθυλόυϑιος, μώλάᾳ κεν τε χείμερε Εἴπ' 

Μείζονι σὴ αὐ  χάμῶιι, πυρώτεραι Φοι!οσοιτο. 

Σκέπῆεο δὲ ) Περασκέᾳε δὲ 
“ρῆτον», τουτέσι ων τῇ τράτῃ ὑ- 
μέρ φ» οὐ ἡ κρὴ φούνεττοι δ κέρφιτο 
αὐτῆς τῆς σελάόης" ἐξ αὐτῆς γέ ἀ 

ἐςι καζωυλαθῶν ποὲ οναντία, ὄντ 

οὐγλήλοις . πουτέςι χέμνῶνκῷ». τἢ σῦ- 
δΐας. Αλλοτε γώ, τ᾽ ἀλη μιν) 
ΤΙρὸς τὰω ὁ ἑασέρων, ἤγοιυ» δύσιν, ὅτε 
ς ὠρχίω ἔχη διπὲ σεωυόδου- βημί, Μὴ 
ουσῶ: δ «σλησίον τῷ "λές ̓ φεὸς τίω 
ἑωτέρων φαίνετο. εἰκότως" εἰ γὉ νο- 

μίζε οἷν τρυύρῳ εἰναι ὁ ἥλιν. φἷξὶ 
τράτίω καὶ ἡ τιτοέρτω μοῖροιν, αὐτή δὲ 
2. πριώρμ. “δὴ τρλωκοφὴν βμοΐρουν, 

δύνοντος τ᾽ Ὁ «λίς» λοιπὸν οὐὗ τὴ φιϑὸς λτὸ 

τὴν δύσιν φαήνε") Ξ ἕως ἕ ὅλ. ὁ ὁ τοώ-- 

οὐ: κῳτοεχ θῇ! ἐοὶν δὲ ἡ εὐ διδύμοις, 

Θ ἡλίῳ μ 9 τοιύρε δύνοντος Ν αὕτη 

οἰγλος δύο ἁ ὡρας ἔχᾳ ὑσὲρ γίῶ ̓ ἕως 

τῦἡ οἱ δίδυμθι κα’ ἐλϑωσι. κὶ ὅτως δὲ 

ὅσον αὐτὸς λπυκλίνᾳ, μεῖζον τὸ φῶς 
αὐτῆς γένετο! ̓ Φά αἰνωτέρω φαήνεἢ ζὼ 

ῥύσεως. ὅσε οὐμῖ Στὸ στουόδου ϑσθόν 

τεάτἑω καὶ τεζύρτέω κα ἡμέρων, [Ὶ 

Ὥ λωμυναυθὸν τὸ φῶς, δῦδλιως ἐξεὶ 

σημυοντιρεή. ἢ πολλοὺς φουῆασίας ἔχ, 
ὡς »κὶ ἐπὶ ἢ Ἷ ὑδωσων" ἃ ὡς ὧν ποοῦ τὰ 
ἔχει Φύσεως . ὕτω ( ποὶ ον αὐτοῖς ἡ- 

μήν «φοςπίπηει. οὐγλοῖα ηρωῦ τοὶ οὐ 

)ολερῷ " ποιχεὶ τῷ ὕδωτι . ἀλλο 

δὲ τοὶ οὐ κρδεερῷ. “ποτὲ 2 ὅν ἰάφα- 
τ» ἐσι τὸ φῶς, ποτὲ δὲ ξ ἡ μϑρφή: 
ὁπὲ ἐὲ χὰ κερφτοφδὴς ἐ ἐξιν, ὁτὲ δὲ ὧλ- 
λοίω κ᾽ Ἀἰάφορος. ὁ ὁ δενθς, συγὺς 

ἡ στουό ὅσοι χὶ γήσεως 

γ΄. .ς ν: ἡμέρων ἀ Ἁἰάφορον ὁ ΚΕε- 

φφύτων αὐτῆς ἔχη αἰ μφ.. τὸ δὲ ἐπι- 
»φάφει, ἐ παῤ  οίζεν ὴ μνετῶ- 

Φορῷ δπὸ τ' συ μ(φύ Τῶν. κερόωσι 

» κερῳτυποιξσι » ο,ημ(φοτίζϑσιν 
Ν «ἰς 
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εἰς κεραία" “Τάων αὶ «ὐεὶ μνηνὸς.) 

Απὸν ἕ' “θὰ σίω αὔξησιν αὐτῆς 

ΠΡ’ » δυνήσῃ μιουϑεῖν. «δὶ δλέ 

Ὁ μυζωὶς ̓ εἰὀμιδρινὸς Ν᾽ οἰνεμνώδης, 
Ρ αὐχινηρς »ἢ νήνεμος ἔσει. 
Λεπῆν ἃ ἄ, καρ γε) Τ ετέτι »τῶς- 
σούίω ὅσος » εἰ ὥ ᾿ λαμυφσθον : ἡ τὸ φῶς, 

σύδιας ἐ ἐεὶ σημνων τι" εἱ ἐδὲ τυῤῥὸν ς 
Ἂν ν᾽» ἄνεμον δηλοῖ" εἰ δὲ μέλαν 
ᾧ ζοφῶδες ̓  χϑμνῶν» κα γα ὑετοῦ. ἔσι 
φ οὐ αὐτὸ πὸ σελίωνιοκὸν φξς δὲ 

ὅὃλε οὐ ποιὲς "  λωμυσσξόν' ὄπρπον Ἢ 

τοῖς φοιχείοις δ. ἡ δύναι σπεί». ὁ δὲ πει- 

εακείμεμθ. ἡμῖν ἐτῷ» οὐηρ Ὡξὸς 
στεύντο συμυστέϑειων ἔχων » Φιξτον 
αὐτῆς Σσοδδρενύξε χὸ ὁ φῶς: ὅταν γοὲρ 
πνεῖν μμέγλωσι Αὐάῃ ἐνὶ τῆς ξη- 
θότης τῆς ἐσορδύ "ης οὖν λώμθ. οἰψό-- 

μδν- ὁ ὁ οἰ : πυῤβὸς γίνετου! Θξων- 
δός: καυξικὸν Ὁ οἰεὶ πὸ ξηρὸν "ἡ πυ- 
εῶδες.κὶ δτίΘ- ὁ ἐηρ Θιξτος γγνόμε- 
»Θ», σφώγλει ὑμνῶν τίν ὅψαν ἢ ὅ- 
γχτυς ὁρᾷν" δ: σελάδης τὸ φῶς: κρή ἐσι 

σημνέϊον οἰνέμνων ξηρῶν. ἢ ἥ τε ποήω ὅ- 

σοι, ἢ οὕ γ΄. ἡμυέρων οἴγρυσοο δέτὸ 

σευυόδε, κἢ ὅσοι λεπῖν ( Φιαύτη γῶρ 
ἔξει τοιταΐα ὅσοι) κφϑοερὴν α Σ διαυ- 
»ἧς τὸ φῶς: ἔχουστο, , σύδιας ἐςὶ ση-- 
ἐναντική" λεπῖν δὲ ὁ ξέστι 5 Φυτές: τοι- 

στή, Ὁ σφόδρα, ἐρσυϑης ὅσου» κἡ 

πυρῶδες τὸ Φῶς ἔχεσου, πνοῦ μ(φίπων 
ἐσί ὶ διλωγική, ΠΙνόῦ κφ τίη) Οτῶν 
ἐγεμοι μέγλωσι πνεῖν » ποίλιν ἃ ἐσο- 

ἴῃς ὑχρότηηρς ὁ οἰηρ οἰνζιλαμιξανό- 

Θ. ̓  παχυμοε ἧς τις υὧκ τῆς ὑχρό- 

πητος γίνετε! τὸ οφάδης 6 02τιν 
ἡμῦ ἡετλῦν μέλων ς ζοφῶδες τὸ 

πῆς σελίώης φῶς: Εκ Ὁ Φ ὥς με- 
λοήνας Ἕ γεφελῶν ὸ ξοφώδης οὑεθ 

εἠτίας φαιδρ εἶ εἴναν" ἕως δὲ κοιλεροὶς;, 
οἰνέμνων" ταὶ ὯἜ πνδύ τοι ἃ σίξω- 
»ας καλῆσ: ἦν οἷ γωῦπτω συφεφομλναι 

οὖ τῇ ϑιιλοίοσῃ» τ ρἢ τὸὺ 
ς σιφυιφοέμϑυα:, πεχέω Ὁ Φοφώδι 

Ἁ ῬΙΌΔΕΙΞΟΟΥ 

γίνετου! » Ὁ ̓ληποτελῶσι πιλώσᾳς "6: 
φελώδῳς ᾿ ἐξ ὧν φέρετε κῶ! ὁ ὑεγύς. 

σίφωνας δὲ αὐτες λέγϑυσιν οἱ νοῦ-- 

στο!» ἐπειδὴ πολλοίκις "ἢ αὕτων δρον 
τὸ σκφ.- ΟΣ, Θὸ ὑδουτίῶ» οἰνιυνῶν- 
τοὶ εἰς ὕψιΘ.. κὶ ποέλιν ἐξαιϑιοοιῦ- 
πὲς. οἰφιζῖσε κώτενθεν" οὐκ ,γῆς 0. 
ΑὐΑε εν οἰγουγυμυιοΐ σής γίνον") εἷ 
τ σε μμετωδ λλουσι. Παχίων 

δὲ Τὶ λάχῳ. Παχυμνερης ΚΘΗ 
᾿ ζοφωδεσέρᾳ Φαινορδϑῥη ̓ χρη ἢ ἔρυστε 

οὶς κερούους οὐμυξ λυτέρᾳς 59} ὁ ἐ- 
μυκωρφε τέροις » οὐ Ἂ : ἡμνέρῳ ὅτε σῦν 
ἔ3ει, » γε κϑὴ σκιὰν πέμπει» τετεῖρ- 
πτύων Ἑσοιψ εἰκὸς ̓ ιἁσὸ νότε οἰμυ- 

δλοιύες) ὑγρῆς Ῥ» 5, γα μνερανὸς ὁ ὅ- 
(1 ̓ τῷ δηλονοἵ, 7:0.) μυερῇ “ποιῶν ἢ 

οἰέρῳ τῇ ὑγ οότητι “ αὐτο ὀρξοι, 

ἀὐνξάνν σελίω ἀν" ἢ ουὐ υσὸνότε 
οὐμυθλευύνττοι περί ἐπιγεγνορδύε. 

ἢ ὅτως, ὅταν δὲ ποιχεῖα : ἡ» ὁ οἰμν- 
δλυτέρας ὡς ρεραίας ἔχῃ» νότον 

φερςδυκόῖν δι δέ καὶ ὀμυϑρθν" ὁτῶν 
“οί τίω ε ὄγόσοι ἡυνέ αν μνήτε σερῃ- 
κεκλοσιμυνένος ἔχῃ ΞΑ κεραίας» μήτε 

ὑπήιοίζητοο, ἐφύρε σημυειντινή. εἰ 
δὲ πὲ γ΄. «ἡμνέρως μέΐξι ε΄. πὲ αὐτὸ 

πηρήσῃ αὐνμθ»» χφμῶν- ὑσογῴς 
σημυοεντικῇ ἐσιν" δ)εν κελσύᾳ ,“)εωρέῖν 
αὐζὼς οὐμυφ οτέρῳς ὥς κεραίίοις δυὸ 

σπύτης αὐξήσεως. Τέπφατον οκ 
τριτοίτοιο ) Ἐν “᾽,. καὶ ἡμυέρο σὔν ἔδει 
εἶναι το ἡ φῶς αὐτῆς οἱ ὑὸν, εὐλν 

ἐδ "ἡ σριῶν “πεπέμυπειν ἐξ οἰὐτῆς' ̓  
δηλονότι ὀφείλεσει ἔχᾳν ἐχυρὰν πὸ 

φώς ) οἰμϑυἑωὸν ἔχᾳ. ὯΔ οτ "ἐξο αἤ- 
“ας ἱοὺς τὅτο πέπον)ε ἢ νότῳ 

εὀνυδ λιύετει » ἢ ἡ ἰσοιδέῳ ἥμν Ω δ 
ὁνό"- ἐξ ὑγρφὸ οὐέρίᾷθ» σον ἐσοι 

διὸ κὶ κφιρηθώρής. στοίντοι δὲ ὶ πυ- 
ρώδα ΣΝ δἰ ἃ πυκνοῦ τῷ οἐ:Ὁ- ὁ ὁρώ- 

ν α » ἐρυ)ροὶ πον "Ἀἱἰ ὁραηρῦ δὲ, 
ν Ἰρθκιᾷ τα ἡ σελέῥη δὲ τ οἱ φέρε ες 

σοίντες φλογώδυυς ὡσίως κεζοινωνύ- 

θυ 



Δ͵ιΙῸΦΨἪΗΉ 
με 30 ) αἰ )ερΘ- εἰσὶν ἐπελεήμυνρ(φο- 

αὐνγὴς Φνυν ΚΦΙ οὐ τὴ φαμο- 

ἸὍνη ᾿ σημνοιάνει σύλιαν, ὅτε Ἀ[ὶ ξ»- 
69 0 ἐέφας Φαινομδ:: ἐ υγ)ρκ δὲ, 
κίνησιν π πυσυρούτων, ΔΙ τί αἰρὶ ἢ 
οἰέρῳ πύκνωσιν » ὃς ̓αἰαγόμδμθ᾽. ἐ- 
νέμους ποιέϑ: τ δὲν ἐ ἐφὶν ἄἶ)λο 

ἄγειν», ἢ ῥσῦσις οἰέρος. Εἰ δέ 

κ᾿ ἐπ᾿ οἰμν φοτέρων ) Οἱ ἀνεμί9! ποί-- 
λιν οἱ πνέοντες, τόν ἡ αἰθικείνδρον 

ἡμῖν οἰέρᾳ, ἐπί πϑόνεν ἡ ἑαυτῶν ὠ- 
)ιαῦτοι. "αὶ εἰ ζέφυρος πνούσῃ, ἢ 
λππὸ τῆς δύσεως ἐπίφξθοδεν αὐτῷ 

διωϑούμϑυ. καὶ δ οἐέρφι ἔμωῴ ασιν ὁ-- 
μὴν μὴν πειρέχᾳ» ( δοκῶν αἰ σελζώης Ἐ 
σοὶ κέρφτοι ὡς ἐπὶ ἀνατολῆς σπελωὴ 

φέρεδχ' ἐοὶν δὲ ὠπηλιώτης πνόύσῃ; 
ὅτε οὐγούποιλιν γνενόυκότο: δ κέρῳτω 
φαίνεται ὡς ὑπιούιϑδρα. ἐ ἐαὶν δὲ βο- 

ρέας πνόύσῃ » τὸ ἣν κέρας τὸ βόρειον 
ἐπικ ωμυπὲς γίνεται" ποίλιων » ἐαν γό- 

10», τὸ φϑὸς νότον κοβοῖς κρμυπῆό- 
βᾶρον. ἀ ὡς οὐ) ὠποιδ., ὁ οὐζρ ἐςιν 

εὐ... ἐ ἐὰν οἱτῦ φησι γ΄. εὐρμυέροιν Στὸ 

στωυόθου ἔ ἐχθυσοῦ» οἰμνφοτέρφις τοῖς 

πέρρυσι μήτε »συσούζῃ. ὡς ἐπὶ ἔνω- 

τολῆς ̓  μήτε ὑπῆιΘ- φανη)). ΓΝ 
αἱ κεροίιουι οὐτῆς ὀρ) οὐ ὅσοι, κυκλο- 

περείς Φαένωνται » τότε ὦ ̓ σὅν ἕ ἐσ 
ἄνεμος δηλονότι" τη ἢ δὲ ἐ ἐπιόσῃ ἡμνε- 

ρα «δὸς τί ἑ ἑσσέρῳν, μετ᾽ ἐξειν 

γὼ νύχτο; , οὖ ἥ »ιώδενεφάνη, ἡ σε- 

λζόη, γγοήσεττο" νῦἡ πολλοὶ δέ, φη- 
δ: , πνσύσουσι. Μῦτέ τι γευφούζοι) 

Ἑών, φησι, τρφητοήαν ἡμέραν Ὧ- 

Ὑεσρο, εὐήτε ὑπ) ιοίζη, μνήτε ἐπινόύᾳ 

Οἷς κέρῳσι, ὅτε τῦος δέχε τὸς ἐ- 
ασερή “ς; κἀγένυες, ηοὐ]έφι τὸς δπὸ δύ- 
σεως, 9 οἷον ζεφύρες: ἢ οὐργέφοις" ζη- 
64: ὮΣ ὧν ὁ οἷλρ εἰς τοῦ τοιοιῦ τοι πνσύ- 
ματα τὼ βμηπβολὴν λαμ ϑαΐνει, 

»ἰὰ τὰ ἑσπσερανἐὼ ἡ ψύξιν" ἐ ἐοὶν ν δύηρι 
ἐπιρδόῃ. ; Ὁ τῇ οἵ. ἡμέρα τούυζοις τοὺς 

κεροίας ἔχεσου 5 λέγω δ ὀρθοὺς » χί- 
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μνῶνος ἐφι σὴ εἰφοντική" “λείων ἡ 

ξηρῳσία ἐπειδῥουσο κα τοὶ τώ ἐπι- 
“Ὡὸλέον ομεσύρωσιν, εν αὐτῇ ξλ- 

καὶ τὸ ὑγρόν». ἡ δ μνετοιβολὺ  Ω 

τῆς σελήνης κεροίτων, κατοὶ 3.- 

φόρες κρηρφύς" οὖ ἧς τοῖς βορείοις 

κρτωςή (φύσι, λεπήότερος ὁ οἰὴρ ὑ-- 
πούρχων ὸ ᾿ τήν τῶν ἡ ἡμῖν ποο-: 

εέχή πότε: διὸ ὃ ξ Ἰαῦο τα τοτΐω - 

κόόυτο δοκεῖ δ κέρφΐῷ αὐτῆς: ὅτοῖν δὲ 

Φι ̓χ κοίδος τινὸς πλήρης ὁ οὐηρ Ἵ Ἷ, ὅτε 

φαίνονται αὐνανόύουσοη αἱ κερούϊαιῃ 3 
ἐπεὶ κὶ ποίντω τοὶ τόγυρρω «τλατύ-- 

σπερῳ φαίνεται. Εἰ οἵ, αὕτως θρ)»)) 
ὦ δὲ τίω αὶ ὁμθίαν φαντωσίων καρ 

τετοιρττοί ον ὅσον σπευρέχοιη ᾽ αἰρχὴν 

χίμνώνθ. α)ροιζοιδύε, μιφυντεύεε, ἐ- 
μοὶ κε: ἢ πυκνεμνένα τῷ ἀέρος, 

τὴν Ἢ δπὸ τῆς ἑαπέρας πνάυμοίτων 

ῥύσιν. αἴἴτιον δὲ τῆς πυκνώσεως., τὸ 

ΔἰΚὶ πολλῦ » δἰ τή (φυτος Σπότῷ ὡ- 

κεανο Ὁ Φορλμδωον πνδῦ θ᾽» Ξ 
δωνωτεῖν τὴν ποιχύτητο; τὸ οἰέρῷ» 
ὠϑέϊν, δ) ἱ ἱφουμυένε ἢ οἰντιχομνένου 

οἰγτεεν τῷ ἡ πύκνωσις. διὰ τί Ἂ ο" 
Φ ΤῆΎ. ἡμέρᾳ ἄνεμθς» οὖ δὲ τῇ ἡ σ΄. 

χήμών ; ̓ ον Ξ τὴν : “πὸ στωνιςοέ-- 

ον ὑμνήσω πεστιεσ᾽μυῖνον , δύκίνηζν 

ἐσιν' οὐ δὲ τῇ ὁ 4). ἐδιώλυζν γὴν ἡ όμδρ- 
ον: πύκνωσιν δηλοῖ. Ἐΐ Ν κεν οἱ 

κερφίων ) Κέρας φησὶν ὑψηλὸν, τὸ 
Θόρφς ον" ὁ δὲ λό)ος , τὸ ὑψηλότερον 

οὐτῆς ᾿ κερῴτων . ἐαν ἐπινσύῃ ἁ ὡς 

ἐπὶ τὸ ἕμωυξθ γεν ὀξιυνόμδρον, τέος- 
δύκα δ: βορέων πνδυτόμϑρον᾽ ὅτε δὲ 

ὕπή,ὠν ἐς 2 εθκείμδρον κέρας, ἐν 

γήτον" οὖν τιπν έ! ἢ ἢ ὁ δ γδς τιὸ βοῤῥέ' ὁ 

ὁ ὑπῆιον σποιέϊ Ὁ κέρας" ὁ ὁ δ βο)- 

ἑές, πφλοίς. ἢ τὸ μρετέω 26) κέρας 

τῆς σελήνης», τουτές! τὸ βόρειον » ἐοὶν 

Ξ ; ἐπινσύῃ., φυφθςδγ' γου πνδύστα βο- 

ξέοιν" ἐὰν δὲ ϑηῆιον, νότον. ἐνετέωρην 
δὲ κέρας » τὸ βόρειον “ἐχιληξεν., ὡς 

πρός ΤῊΝ ἡιμετέρρν φαντωτίαν, 

Αὐτῶρ 



ΑΡᾺ 
Αὐζρὶ ἐπὴν τολωσων ) Δι τόμου 
ἕξ ἔσης τῆς σελήνης τὸ ,ρ9ς σὐδίαν 
»ρυϑεέρθν - λαμνπές ἐςι" τὸ δὲ 
ἐρσυλόμδρμον »ανεμνῶδες: τὸ δὲ ]σ- 
(τ οὖσ᾽ (οτος ἔχον» ΚΟ ἱνελωνίους 

λωμιθαΐνον 3 ἐπομιδείων δηλοῖ, ἐ ἐσοὶν 

ὁ σριπτεήοιν ἕ σοιν Στὸ σεωυόδις, ολίω 
χὴν μιέωοειδῆ κύκλθΘ» “«ἰξελάξῃ 

σποινΐοιχόγεν Φοινιοσόμϑιυ» Σ σφόδρα 
ἐν τότε χα μνερανὸς εἴη κρηθὸς » ὡς 
οὖ Φῖς “ϑύτοις εἶπε' λεπτὴ δὲ ἢ οὗ 
εμοίλω ἐρσυγὴς» “νοῦ μφυτίη" οἱ δὲ 
“σἂν “νοῦ μούπων τεκμυαάρε") τὸ 
χρμνώνου ἡνέάχ. Περὶ ὑὐΐλον 
ἑλίοση ) Οἷν ἰδὴς, φησὶν, περὶ 

1οο ΠῸ δ 
τείτίω ἡ ἡμέραν κύκλον ζροοὶ ἐρυ)ρὸν 
“περὰ αὐτὴν ἄγουσων » σημνεῖόν ἐςφι χά- 

μυῶν»: »ἡ ὅσῳ μοῦ λον σπυῤῥότερίῷν» 
ὁ κύκλθ.- ϑεωρεῖζ), χομνῶνα ση- 
μυαίνει σφοδρότερον. ἢ ἢ ξοὶν αὐτὴν σει- 
σαίαν οὐσων κύκλος αἰθεγῆ ἐρσυ)ό- 
ἐδῶ» στον ζωχόθεν. χειμυώνα 3ν»- 

σόμϑρον ἰδ. σοφὸς ὁ δὲ ἡ ἡ δύρυ αἠτία. 
συϊχρυτειδὺ ὁ δα αἱ οὐκτῖνες τῆς 
σελήνης » ὑγροῖς τοῖς νέφεσι . κω- 

λύον!) ὃ Ἷ  ἐξικνεῖδκ, μέχε: ἡμῖν. » διοὶ 
Ξηὶ πουχύτητοι τὶ ν νεφῶν οὐτὸν δὲ 

Ὁ δ΄ κύκλον, τοὶ ἐγεφη διωυηθῦσι τὸ Ὁ οὐλ-- 

ἔγουσι. 

ΣκετοΊο ἢ ὁ ἐς πλυῦοὶ τε τσ αἰμιφύτεροι δηδωῷ, 

Ηζ ἀεξουδρίευ, ἢ ἢ σγ ρ χέρρις αὖλς ἰϑῷ' 

Καὶ οἱ ἔχ! χϑοιή τεκ μκαίρεο μέάωυὸς ὁ ἐχάσου᾽ 

Παντὴ γὺ καθαρῃ χε μαλ' ὄδια τερημεήραιο᾽ 

Πανᾷ ὁ᾽ ἐρδυλομίνη, δοχέφι αἰγέμωοιο κελθθο᾽ 

Αγλοϑὲ σ)᾿ ἀλλο 
Συμαία δ' 4},.3. 5) 

Αλλ᾽ ὅσα (ὦ πριτατη τετῷ 

μδηαινομένῃ;  δικέφηυ ϑετοῖος 

ΕΣ αὶ πασίν ἐπ’ ἡμασι παὶ “ἢ πέτυκ.}" 

ἄ]αϊη τέλη), (αὐτέω 

Μέσφα δυχαιομένης, διχάδὸς γε ᾿ς μϑῳ ἀ ἀχεις ἐπ᾿ 

Σηβκα)νᾳ δυχο κζευον" αζαρπαάλι ὧκ δηρμζωης ν᾿ 

Ἐς ϑιγά δον φλμώζω. ἀχὸ δὲ οἱ αὐ κα τετρὰς 

Μώυὸς Ἰἰποιχομένεη. τῇ ὃ σριτατῇ; οἰπιίτος. 

ΠῚ δὲ κε μν αἷξὶ πᾶσαν ἀἰλωαὶ ̓ κυκ)ιώσων ἢ) 

Η τος, ἡ ἤξ δύω «ικείρδναι, 
91 3 Ὁ Κ 

γῈ μιὶ οἰΉ, 

Τὴ ἕ Δ αἰγέμοιο γαλζουαϊης πὸ δυκϑυάν᾽ 
Ῥη- 



ΔΈΟΣ ΨἝἭἬΗΣΜΕΚΙ Ἁ. ΙΟΙ 

Ῥηγνουμμένη, αἰνέμωοιο' μκαραινομκένη δὲ, γαλίμης. Ὶ 

Ταὶ δὺο δ᾽ ἂν χ ἀμῶνι φὐξετῷγχα οἷο σελζωη) 

Μείζονα δ᾽ ἀν χφριονα φέρφι τειέλικτος α λωὴ» 

Καὶ μάλλον 
» Ἢ ον ΓΕ θα Χ 

Καὶ ζᾳ μὰ δἴχυ ἐπὶ μεζωυι 

Σ κἐπῆεο οἷ᾽ ἐς σλη)ύν τε) Περι- 
σκόπει δὲ ἐς τω πεὶνσέλάνον, ΚΦ] 
ἐς ἐμφότερῳ αὐτῆς τοὶ δὲ γοίσ᾽ μ(ο- 

: αὐξομϑύης σε: ὃ πεοίλιν ἐς μη- 

νοειδῇ 6΄. ἐρχορδύης. «ληϑὺν 2 ἐν 
τί πωνσέλζωοον λέγᾳ, τίω δεχό- 

μυΐωον' πεσλήρω) γαρ “ρτίνικφ-. 

χο φωτός" αἰμυφότερον δὲ διχόωσον, 
σἧω) διχόηομον ἐξ αἰμυφοτέρων, ἵνα 
λέγῃ τ δοπὸ σευνόδου ὀγδοοίαν 

ἄσον δεχότομθν » ΚΦ τδ οὐ τῇ 
λασφϑίσᾳ ἑτέρων δ χότο μον, ἀφα- 

σιν οἰπιόνηος σοίτἦω" ὁ δὲ λόγ(Θ». ὃ- 
ων τί σελ δεχόηο μον ἰδὴς οἰμυ- 
Φότερον ( ὃς ἡ Ὁ μιάυδς ᾿γίνετοοι 
ποιαύτη) σκέψαι ἡ χρόων αὐτῆς 
ον τοῖς φωύσεσιν" ὅτῶν μδὺ γοὴρ κφ- 
ϑειροὶ ἡ δὲ ὅλῳ Ψ᾿ κύκλε, σὐδύων ση- 
μυονεί. ἐρυ)ρὰ δὲ. ἀνέμους" ὅταν 

ὁ ἀγλο μνέρ(Θ» Ὁ κύκλε μνελαίνηἷ) 
ὅὄμνξδρον δὲ! πος δὲ χεόϑω. Σήμῳ- ὀμνδρον «δέχεσθαι. Σήμκῳ 
σω οἵ, ἔτ᾽ ὧὲρ πεῖσιν ) Οὐ ποίσους ἡ- 
μυνέρφοις, Φησὶν. ἐφωρ ἡ ζετου τοὶ ση- 
μυεῖα ταῦτο » οἰγλοὶ , «ἰρὶ τοίτζω 

ῷ δευτέρων ἡμέραν γνόμϑρμα Φ μνη- 
νὸς σημνέϊου μυέχο» ὀγδόης δέϊ παρα- 
τηρεῖν, τιὐτέσιν οὐξουνομνένης δὲχοΐς- 

μνε λ'τὸ δὲ δὲχοτόμυε, μνέχρι πεινσε- 
λίώου" [Ὁ δπὸ πανσελίώς. μέχρι 

διχοτόμνς φϑίνονος μυζωός. τα 

δυτὸ τούτης, μυέχοι ἡμυερεῖν πρὸ τῆς 
στουόδου σριων ἢ πεοσ ώρων. ἢ τὸ ση- 

μυέϊον τὸ γιγνόμϑρον διτὸ γ΄. ἢ οἶ,. ἡ- 

μνέρος πὃ σελζώης; μὴ ἔλπιζε τῷτο 

μϑιανθῦσα" Φ εἰ ργνυατο, μάλλον. 
! ! 

σελίωυα)ης κε πυΐῦοιο. 

ἕως τέλες οκβάδαι!. οἰγλα τὸ Σπὸ 
, Ω ͵ὔ [ ὔ᾿ ΄ ᾿ ΑἹ 

Τείτῆς ἡ τετοέρτης» εῶς ὀγδόης" τοὶ δὲ 

οὐστὸ η΄. ἕως ιε΄. τετέςι διχομυΐνύε οὖ- 
σης. Α' ὅσοι 2) γϑων ζ δὲ ἀπὸ 

τρίτης ἢ σ᾽ μέχοι ὀγδόης, τεὶ δὲ 
εἰπ᾿ αὐτῆς μυέχφρ ιε΄. Στὸ δὲ ταύτης, 
έχει “ὃ δ: ἰχοζόμυνε. οὐφ᾽ ἧς μυέχρε 

σείτης ἢ τεζόρτης φωινέσης" συμυπί-- 
σε ἡ ὅσω κοί τοίξιν αὐζά. τότων 
δὲ αἰτίων οἱ σπτυϑειηοολκοὶ ἢ ζ΄. ἐ- 
οὐθμὸν ὑποτίθενται, , φυσικώτο- 
πύν τε κα ϑοωμουτὴν εἶνε λέηγθντες. 
«-« Ἀ᾿ 4. 4 ͵ ͵ 7 

φ᾿ δὲ ὦ Δ͵σφόροις ὑνέρεσ: μυελοή- 
γεὰκ τἀ σελήνζν ὠΐίρον, Ὁ ,μϑὺ “λη- 

σέον ξ' ἀφρε λόυχθν φαίνεδλ αι» Δ 
τί τῇ φωτὸς ἐπικρῴτειων. τὸ δὲ 
ἑξὴς τέτε μέλαν, Δ] χὴν ποδὸς τοὲ 
νέφη ποωρφϑεσιν. Ἐἰ δέ κέ μι.) 
Ἑαν δὲ κύκλῳ Ὡϑὶ πῶσοιν τὴν σε-- 
λήνάυ, ἀλωαὶ κείρϑμοι αἰδαφέρων- 
σοῦ, ἢ 6΄. ἢ γ'. ἢ ὁ)΄. ( ἐπεὶ γίνονται 
σπολλοίκις γἢ τέοσὐρες) διὸ μδὦ τῆς 
μες, ἐν δὲ ῥήγνυται, ἄνεμνον οἰπτὸ 
ἡ χύσεως φοδοςδοκῷν (ῥηγνυμυένἀν 

δὲ, τὴν διχουουνένν λέγᾳ) ἐαν δὲ 
κρτ᾽ ὀλίηον μῳρφίνηται » γαλήνζω 
δὲ προςδοκφν" ἐοὶν δὲ δύο γίνωντοι 
φϑὶ αὐτὴν κύκλοι, χφμνοίνω σημυο-- 
γεν" ἐον δὲ Ὁ σρέζς, ἢ ΚΦ: τέοσαρες, 
μείζονα ὃ: χειμνώνω"» κοὴ τοὶ υδ[ 
αἰδὶ τὴν σελήνὠν λαμβανόμϑμα 
σημνέϊων ἐπὶ Ὁ πρφυτοιφή μούτὉ- τῷ 
εἐέρΘ», τούτὋυ ἔχφ τὴν κωτοείληψην- 
ἢ δὲ γινομένων (κ᾿ ὧν πιὸ μνετεώρῳ 

σωυ.- 



ΤΟΣ 

σιιυιφορϑόων, μνετωξὺ ὃ δ ἐρᾳνοῦ κα 
τῆς γῆς» τοὶ Φ κουτ᾽ ἔμυφασίν ἐσι" 
ποὶ δὲ, υικίά' ὦ δὲ, κοϑ᾽ ἰχσόςούσιν. 
χοτ᾽ ἔμφασιν μὲν, οἷον ἶρις: ἐνικτοὶ 

δὲ, παρήλι»: κρϑ ὑσύστυσιν δὲ, 
κορνῆται» πω γον ίρα ̓ δεκίδες »λοωμ»- 

“ποίδες,, οἰ τῆοντες. τοὺς δὲ ολωοὶς τῷ 

“5 ἤει κυκλδ)ερεῖς δαπώφεσι, κοί 

ἔςιν ἄλλος φξὲτὶ ΤῊ σελώνζωυ κύκλθρ», 

τὸ οἱὐτὴ οὐ μέσῳ οὐμυυ δ οτέρῳ φαί- 

γετε. ἡ τοίνυν ὄψις κριΐο ; σὴν ἐνφούσιν 

5 ἀέρῶ-, πεαχίσι ἐ- «ϑο: πεσοῦ- 
στί, αὐτῷ ποὺ κρυτούπτουύετοε "»η-- 

κἔτι λώμ,βείνεσοι ἑ ἑτέροις φορᾶς οἦρ-- 
“όν. λείοις δὲ ΚΟ ὁφυλοῖς Φοϑϑςφε- 

ρομυένη, οἱκεί ἐφι τοὶ ἐσοτστθ ον ΩΣ ὅδω- 

ζ, ἢ τοι οὐδυτέρω ἃ δύεται. οἱονεὶ 

Η [κα τωκλωμυἔνη" ὴ ΠΟ τῶτο ἐ- 

διουνωτεῖ ποιέν δὲ ὠντιτυπίων Ξ σω- 

μκούτων, οἰνουκλώτα, ἐμφανίζεσοι 
σοὶ χοτ᾿ ἐκεῖνον Ὲ τύπον ὁρῶ οὔ» 

οὐφ᾽ Ρ̓ δὴ τὴν  οὐρχὴν τῆς οὐνουκλώσε- 

ως ποιέϊταη. ὅτων τοίνιων περί τι ὦ- 
φβον νέφη συτῇ σιευεχῇ καὶ κοῖ ὕλῶ, 

εὐτοιθῇ δὲ ὁ ὁ εἰηρ περὶ πρριίτο, εὐτῶ 
κωτω κλῶζι ἣν γῇ εἰς αὐτὸ τὸ οὔφρον; 

ΑΥΡΤΑ Τ ΟὟ 
ἐμυφαήνεται τὅτο καὶ ἑ ἑκίς οἰνοί - 
κλοωσιν.»ἡ ἕτως ἡ ὅλως λποτελᾶται" 

τἢ τὸ πλησίον Θ᾽ ἄϑρε φαήνεται 

λοῦκθν, «ἰὰ τὴν τῷ φωτὸς ἐπικρό- 
τέαν" “τὸ δὲ ἕξω τότε, μέλαν, δἰ 

τὴν πρᾷ- τοὶ γέφη ποιροάγεσιν. γίνεἢ 
δὲ περὰ τὴν σελήνζν, νὰ ἐαν μυΐω γε- 
νη). εὐδέον ὥς ΣΝ Ἂν; Αἰ φλύετουι 

οκ τῷ κατ᾽ ὀλίγον ἡ πύκνωσις. 
εἰ δὲ βήγνυ), ἄνεμον ἐξ ἐκείνε τῷ 
μξέρφυς κα ὃ σὴν μήξιν λαιυβοίνη. 
εἰ δὲ δύο, χεῖμα εἶγω φξρςδύκα, »ἱὰ 

ἔτι μυεέζονο ἐοὶν σϑέϊς. κϑὴ ἔτι κῴλ- 
λον μνελοιν ομνένη" Φ ἔπ εἰθλλον εἰ 
ῥήγνυδ. ἡ δὲ αἰτία, διότι δ ιρκρεομνέ- 

νῇ βίο, λον εὐ αλδτοι μὴ δου υένη 

δε κνέακ. διὸ ὃ ππλείονο τὴν ὑσο- 
κευμυένέου πουχύτητου τῷ ἀέρΘ» δὲι:- 
κνύει. ε μόνον, δὲ φϑὶ σελήνίμω, οἶλ-- 
λαοὶ τὸ ἡλιον ίνετοι Α ΠΣ οἰξέρ οὐς. ὁ-- 

οέξετοωι δὲ ἕτως ὥλως, ἕςιν ̓ δγροό 

τϑ δ ἀέρθ. ἐπικφιωένε κὶ ποιχέθ- ὃν- 
τος. φαντοισίο φωτὸς κυκλοδῶς, 
περὶ ἥλιον Φ τὴν σελύνῳ σων:- 
φουμνένη. τούτοις ἐὦ “ δὴ περὰ πο σε- 

λήνης σημνείωγ. 

Ἡζίοιο δὲ τοὶ μδιέτω ἐκούτορλεν ἰ ὁντοσ᾽ 

Ἡζι ὶ χ) μα δλον ἐοικόχα ι σημαΐζα κεῖται, 

Ἀριφότεῤοι, δυυλοντί,, ὼ ἐκ περούτης ἀγιθντι 

Μ΄ οἱ ποικιλλοίζ γέον βαλλοντοῦ ξρϑρας 

Κύχλος, ὅτ᾽ δ δα κοχφηρδρορ ἡ ἡμίατος Εἴς ̓ 

Μηδὲ ι σία φέροι, Φανοιτο δὲ λίος ἀπαντη. 

ἮΙ δὴ αὖ τως καϑουρον (Δ) ἔχοι! βωλυσιος ὧρη ̓ 

Διώοι δὲ ἀϊέφελος μαλακὴν υποδιείελος οἤγλίζω, 

Κα κα ἐπρχουϑρης ἡδς ε9) ὑπτάϑιος εἰ 
Αλλ' 



Δ ΟΣ Η ΜΈΣἿἵΓ Α' ΙΟΣ; 
9. ε -“ 3 ΓΝ 

ΔρᾺ “Χ, ὁ ποτε κοῖλος ἐειδόμδυος αἰξετελλη, 
5ιιιῦ οι ἀπ. Ὀὐ ε} 

(λυ δ᾽ ὁπον αἰκίινων, αἱ μὰ νότον, ἀπ δὸς 
ἢ Το ; 

Σ χιζόνϑνω (αλλωσι, τα δ' οὐ περὶ μέοσα, Φοιεινη, 
΄ ΄Ν 2) 

Αλλα ποὺ ἡ υεθ! 

Ἠελίοιο δὲ τοὶ μυελέτω ) ΤΠ λη- 
ρώσους ἣ- περ τῆς σελάζης τεκμυη- 

Εήων λόγον, ἐπὶ τοὸ τῷ ἡλίου ση- 
μέκ ἔρχεται » «αΖἫ τὰ αὐτοὶ ἐκο- 

λούϑως Ὁ οἰκολξῶς διδγέσρει. τὸ δὲ 

ἑξῆς, αἰθὶ τῷ ἡλίς., φησὶ . μελέτω 
σοι ἑκατέρωθεν πορδυομϑύε" τῷ ἡ 
ἡλίῳ μόδον αἰ σελάϑης ἐπίκειται 
πεκινήρρα ἐοικότω τὸ οἱρμόζοντω ζεῖς 
σκοποῦσι τοἐληθη" ἢ διυύοντίΘ» οὐ, 
"ἡ οὐγωυτέλλοντίΘ». {τῶτο γείρ ἐξι ΩΣ 

ἑκοίτερϑεν ἰόντίΘ9) σκόπ' ὃ 20 ἀνα- 
χέλλον)ος οὐτῶ, ἔςιν ἰδεῖν τεκιυήραο, 

“ς δυορδύᾳ ὁμοίως" πειρουτήρεί οὐν» 
᾿ ΄ 4) Ὧν ἣν εἴ 

ῴησι, κφέλιφο ὦ «ἰϑδὶ Ὑ ἥλιον γι- 

νύμδυω σημυέϊο,, ἢ ὸ οἰνωπέλλων τὸ 

διυύων, ἐληθῆ περρνήρλα μ(ολλον 
σειρέχ. Δ οἱ τί δὲ ζὶ τῦ ἡλίς ση:νῶα 
βεβαιίότερῳ τῆς σελώσης:; ἐπειδὴ 

“πολλίὼ ἔχων ἑαυ,» Ὡϑὸς τὸ Δἰφλύν 

πεῖς οὐκ τητε τοὶ «ἑστοττί πον ᾧ “ποίχέα, 
νυκώρμϑυ Ὁ» τὰ αὐτῶν, εἰζονο δ: 

χίμνῶνω ξοοελλει" ἡ ὅτι εὐ τῷ ἡ- 

λίς πρὸς ἢ αέρῳ Δἰφροραὶ κυ- 

φλώτεροι ἣ" τῆς σελάδης εἰσέ'διωνω- 

ςεύων ,» ἁμνέρως » στεφέξερον δείκνυ- 

σὶ τοὶ τε νήφλοι. ἢ ὅτι λωμναυθότερός 

ἔσι, χρὴ εἰ μὰ μιεγοίλη κϑὴ ἐλχυροὶ 
τῷ ἐξρῷ- εἴη μυνετοφολη., Οὐ ὧν 

κρφυτηείη" ποὺς Ὁ μυικροὺς Ὁ ἐλω- 

φρφς, οἰνατέγλφ. ἕτω Πλύτωρχος. 

διερχε.) 
1.9. ἢ 

,  αϑέμοιο. 

ἡ γὴ ἀναδίδωσι, τῷ ἡλίῳ τοῦτα κι- 
νοῦντ(Θ»- ἐξουρθεὶς δὲ ὃ ὑψωθεὶς, ᾧ 
οἰκέϊον αὐτῷ ἡρῶμῳ εἰλικρανὲς 
ἐμφαίνει. Μή οἱ πεικίγλοιηρ γΕών 

μέλλοντος αὐτῷ αἀναϊέγλεαιν, ἰδὺς ἢ» 

κύκλον μὴ ἔχοντοῖ λούμνζοξθν " εἰλι- 

κρλνὲς τὸ φῶς, γίνωσκε χᾷφρνῶνω 
ἐπιγγνησόμϑνον: ἐὼν δὲ δύνειν μυέλ- 
λῶν, κφι)οερος Ὁ ὠνεπιϑόλωφς ἐπὲ 
τὴν δύσιν γωρῇ, ὃ ἑξῆς ἡμυέρας δύϑίων 
φρο: δύκφ" ὅτων μέλλοντος οἶνο-- 
πέραν » κοιλότητος φωντωσίον ὁ κύ-. 
Κλ» ἐμφαήνη., ὃ 5 ἀκτίνων, τινὲς 
ωἬ ῃ ͵ ᾿ νἀ ν γγὩ 
(ὁ Ὡς νόον» τινὲς δὲ ὥσξὸς βοῤῥών 
τεέπων ἢ » τινὲς δὲ (ὃ κρτοὶ μνέσον ἢ» 
κύκλον, ἀνε μον ἢ θμυξρον δεῖφοος.. 

δοχᾷν. τῷ δὲ οὐποιγορδυϊικῷ μὰ, ἐξ 
ἐρχῆς χρησοίμδυ», ἐμνφαΐνει πὸ 
οὀπευκ]αγον., κοή φησι» μυηδυουνᾶς 
ποικίλίθ. Ὁ κρζοίςικ. φωνῇ σοι; ὃ 
Ῥ ἡλίῃ κύκλ(» νεωςὶ ὠνωτέλλοντος 
ὁσπότων εὐδιεινῆς ἡμέρας εἰς “ρέων 
ἔλθῃς' ΡΥ Ὁ τί Ὁ οἰερί» ποχυ-: 
μνέρειων ἐμυπί πων ὁ ἡλι(θ.» δίτο- 
σελέ; τίν) ἦφαν ταὐτίω ποικίλίω Ὁ 
κουτοζςφικίον σον, τξὶ ἧς τὸ ἑξῆς 
Δἰσλαμβώνφ: τᾶτο δὲ συμβαίνει 

αὶ τῶν ἕξ ἀνέμων ἐπιπεόόθλησιν, 
ἥτις σῦν ἐξ κοιθειρην ὑψοἷν φαίνεῶκς 
αὐΐζον. κοιϑοορῆς μδῥηρι, φησὶν, ἀνα- 
χέλλων, τὸ μυηδὲν ἔχων σημνέϊον, σύ- 
δίας ἐςὶ σημνειντικός" ὁμϑίως καὶν δύ. 

νῃ χριϑοιρος Ὁ ἀνέφελ(Θ»,τἰὺ ἐπιξ- 
σον οἱ [γέδλει ἡμυέρον σθ διεινζύ" εἴθε 
δὲ, φησὶ φαήνοι» λιζὸς ὁ πείντη" ὁ Ῥ 

λιτὸς τὸ οὐ τλὸς» Δ] αὶ καιϑοιοφι᾽ εἰ- 
ἐρφς 



1οΆ 
ἔρος φλδει: διὸ τὸ δύδίως ἐςὶ σημναν- 

σιϑός. Εἰ δι᾽ αὕτως καϑεορόν μυιν) 

Ονξς ὕτως, εἰ κουτοὶ το δὲ λινὸν κ9υ- 

ϑαρὸς φαίνοιτο, "ὃ ἰνέφελθ. δύ- 

νοι, τὸ ἡξς ἐ ἕνης » ἤγθτ ἐπὶ 

τω Σηρῶν ὌΝ ἕραι ἌΣ δὲ 

φησὶν αὐξν, ἐπειδὴ Σ'πόκλισιν δστο-- 

λαμβάνων, μυβλέϊων ποιέξτοι χὰ 

οἰταῖνθ. τὸ λεέοω τί ἐποιφἐό" μφ»- 

ραίνεῖ Δ τοὺ τῆς ϑερμότητος" διὸ Ὁ 
δείελί(Θ- ὠκλήθη, ὡς οὐδεος ἔχων ὃ 

ἕλης, ἤγοεω ἡ )ερμ(ωσίος. ὅταν ἐν 

εώλιφω Ὁ θερμφὸ ἐξασδενόντίθ», 

«φωνὰς ὁ ἀὴρ ἡ» ἔοικε κεκρφτη- 

ὅδ αι βιοήως ἡ ἀγεσοι το νέφη περό- 

«Ἅυξις: διὸ Ὁ εὐδίας ἐςὶ τὸ σημυέϊον. 

Βελύσι(Θ- δὲ ὡρίν, τῶν δέσιν κέ- 

κληκε. μῳλοακίω δὲ οὐ λίω Α ἐπφδὴ 

πὸ πολὺ Ὁ πυρώδως. αὐτῷ «ῦὸς ἐ- 

πέραν πέποιυ) 5 Ὁ περὶ ον ἀέ- 

ιΘ- μνυδεμυίαιν ἔχοντ" πύκνωσιν, 

οὐ) ὄνος οἱτρέπ]ενκουϑρερού Φ αὶ ἐνω- 

πολὺ Ὁ καὶ δύσις γίνετει! αὐτῇ. Αλλ 

ἔχ ὁππότε κοῖλθ» ) Αἱ ὦ τῷ ἡλίῳ 

χριλότητες: οὔκ εἰσὶν αὐτξ᾽ φωνίο- 

σία δέ εἰσι τῆς ὄψεως, κωτ᾽ ἐπι- 

“πεόόχησιν ζοφεροζ εἰέρΘ-- οὐ Ὧ 9 

μέσον ὁρῷτο!» οὐλδλ᾽ ἡ κύκλῳ αὐ ἰς" 

λαμπεῶ δὲ ἔσο, δεκέϊ οἰξεφούγῳ 
εἰς Ὁ ὡκλέπὲς. ὡς ἔμφασιν κοιλό- 

τηζς ποιρέχ αν" ὃν πτρύπον ΝᾺ οἱ ζω- 

“εώφοι ἰὐτρώδὲς τύπες γράφοντες; 

φωτὶ πρωχυεσι τἀ ἐψιν, ὧτε φύ- 

σῴφ,τῇ αὶ λαμπεδ προς ξοἴγλοντ» 

ἤξῳ (ὃ διωθοιιῦτος τί) ᾧφουντοισίεν, 
ᾧ δὲ μέλωνΘ» τὑποσκιοίζοιν Ὁ βω- 
ϑιιύεοϑι δεκοευιῦτίΘ-- οὕτω τὸ περὶ 
δ. ἥλιον, Ὁ φαρόμδνον τῆς ὄψεως 

χριτοὲ ἐντίφρῳξιν τὸ οἰέρος.» ολικθ- 

πὴν τῷ μέσξ λοαμυαξθο δεοὶ τὴν σεις 
ἦ Ἄρα ; ΧΉΝ 

δὲν ποιεϊ ὑσσοφωνεοχ' ἢ ὅτι ἔω- 

“πέοόγεν αὐτῷ ἱφοέρνϑιυνω γέφη μυελο- 

νόμϑμω ̓  δἰ σίω πογλίὼ πύκνωσιν» 

σὴν κοιλύτηΐου δαποτελεέῖ" πέφυκε» 

΄ποΐντοι ζ) ΡΥ ἥ μελανῶν ὁρώμϑρω, 

Ἁ ΦΙΑΙΊΤΤΟΥ 
κϑιλότητος φανίρισίων στοιξν' τῷ Ὗ 
"ἢ οἱ ζω ροίφοι, ὅσοι Σ βέλονἣ πξο- 

σεχῇ δφκνενύοι , τῷ λό κῷ δπογραί- 
φεσιν' ὅσοι δὲ κοῖλα Θ οὖ βάϑει, τῷ 
μέλωνι. ἐοὶν οὖν, ᾧησε, Φιῶτόν τι 
"Μη. 5 ἢ χεὲς οὐκτινας μ᾿ ποτ᾽ συϑθέ;- 

εἰν φεροιϑῥας μ » οὐδὲ ἐολσμυένος, 
»ἡ τοὺς δὲ . τῇ δὲ τετρωμυμνένας" τοὶς 
Ὁ τῇ δὲ' ὁ συμυξαήνεε υὐὺ τῆς τῷ 

οἐέρφς πουχύτητος , «ὅν ξωψδβοων οὐὖ- 
σῶν πρυτ᾽ δ. 9 ων φέρεαχ,, καὶ ἄνεμον 
ἰοϑὲ γγυησόμϑμον , κα ὑετόν. Στὸ κοινοὶ 
ἐν τὸ σὲ, ἵν ἢ, γν᾿ σδκ ἕςοι σ- 
διος, ὅτων οὐνοΐ ἐγλων κεκοιλω δον 
ἔχη τὸ μιέσον τῇ κύκλε, δηλονόΐε 
ὡς κρυκωθέντος τῇ φωτός" ὃ δὴ 
συμυξαήνε: οὐκ ὃ Ὁ ἀέρος δυσκρῳσίας" 

ὡς Ὁ νἢ ἐπὶ δ΄ ὀφϑκλμιών, ὁταν 
συμυξβαΐνῃ κοιλενεὼς αὐτὲς » δηλο- 
νότι ἐξα ὃ ενήσοιντος Φ σώ μους" ὡς- 
“ϑ ὅτων βλέφωρον χφυποίγοντες τῇ 
“ἶδιϑλίψωντες τίν ὄψιν; τῷ λύχνῳ 
φξοςϑίγλωμδν, ὁ φανεῖ σεωεχὲς 
τὸ φῶς, οἰγλοὺ «λοίγεοι αποροδες 
αἱ οὐ γαί" ὅτως ὅτῶν οἰχλὺς ἤνεφω- 

σις οὐνὦ μ(φ.λίΘ» Ὡὸϑ Ὁ ἡλίε φοῦσοι 
“«ἰδαθλίψη τὸ σείση ἃ ὦ ὄψεως χῶ- 
γον» εἰς λοξεὶς ὠκτνως ὃ ῥομνθοφλεῖς, 
ὃ σείγονδυ αὐτῇ τῇ εἰδδήσᾳ, τὸ 
“θὲ Ὁ ὑἡλιον ναι δυκϑρδν" ὕτω 
Πλέτωρχι(». Σχιζόρϑρει βάγιω- 
σιν) Ἐὶ οὖν οἷκ ἢ Φ' ἀέρος ποιχότηζς 
δὶ ὁλε δ΄ κύκλε αἱ ὠκῆνες δσοφέ- 

-ὉὦὉ ᾿ , « ᾿ , 
ρον)» Φ αὐ ῥα Ὡϑθςνόην 5» αἱ δὲ φεὸς 

βοῤῥῶν βάγλεσι,, τοὶ δὲ μέσου Ὁ 
δίσκου φούόνετωι ἀγσυ τινῶν οἰκτί- 
νῶν, τότε δὲ ὑδωτῷῶ» ὁ ἥλιΘ» ἔρχε- 

τοῦ ἢ ἀνέμου. Τ ἃ δ᾽, ἐν περὶ μυέσ- 
σος ) Εἰ οὖν τὸ μυέσον αὐτῷ φαήνοι"» 
μόνον τὸ δὲ ἑκῳτέρωϑεν ΟΥΡΣ γέφες 
πυκνότητος μυλὰ ὁρῷτο διζομυένων 
ἢ ὠκτίνων, κα ὥϑὸς βοῤῥῶν Ὁ νότον 
περυυπορμνένων τὸ τότο στυύγη κοῦ 

πνσύμφυτί» ἢ ὑεηρύ, 

Σ χεωῖεο 

; 
᾿ 

᾿ 
Ϊ 

Ϊ 
Ϊ 



ΔΙ Ε α τοῦ 

Ὁ χέχσ]εο δ᾽, εἰ χέ ηοι αὐγαὶ ὑπᾶονδὺ ἠελίοιο 

Δοτὸν ἐς ἠέλιον" τῷ ᾧ γ σχϑητιαὶ ἢ ἀθιφιαι, 

ἘΠ π ποὺ ἢ κὺ ὀρέυδος ἐπιπεέχᾷ, οἷα, τε πολλὰ 

Ἑλλκουδῥων γεφέων ἐρυβρα)νε.) ἀ ἀλλοϑον ἀλλα 

Η ἐΐπου μδιωΐ, χα} σοι τὰ ; δὶ, ὕδατος ἢ ἐς 

Σύματα μέλλοντος" τὰ δ᾽ ἐρέυϑέα σιαὐτ᾽, , ἀὐόμοιο, 

Εὔἴγε υϑὲ αἰμιφοτέρρις ἀμυδὲς χεχρωσμένος Εἰ᾿, 

Καὶ κεν ὑδὼρ Φορέοι, καὶ ὑπηνέμιος πϑρύοιτο, 

Σ κέσεο εἶ᾽ εἰ κέ τοι αὐγαὶ) 
ἹΚατανοέν δεῖ, φησ: » τοὶ περὴ ἢ" 

ἥλιον σημυέϊω, οὐνουτενίζονΐως αὐτῷ 

σῷ κύκλῳ" οὕτω γοὶρ γγνήσεται σού- 

φ᾽ ποῦ τεκμνήφλου. ἐὰν οτυῦ . Φησίνν 

δυϑης νη. οἵων λξοιαν συμυ- 
ἐπα γίνεοκ, πολλούκις «ἑεὶ Φῖς νέ- 

ῴεσι, διύοντῷ» αὐτᾶ- ἢ μελωνί- 

ζων, ὅταν οὀχλυω δέφερίΘ» θεω- 
κι , ϑδὼρ σημνοίήνει" ὅτων δὲ ἐρσῦ- 
ἢης» ἀὐνέμνες ς. ὅταν δὲ οὐμυφότερῳ, ΧᾺ 

σημνξία. «ἶξι ̓  ἥλιον φενη: . ὥςτε 
ιψέρη μα Ὡ οὐτῇ κύκλε εμμελοήνεοχ » 

μέρη 2ὲ ὶ φΦοινίοσ ες » τότε δεῖ κῷ ὦνε- 

μον ὸ ὄμορφον δος δον(δὶν οὗ 3 ἢ ὅτι πὸ φ 

ἡλίᾳ φῶς . ὅτων κρϑρορν ἡ. ὅ συ- 

χωρεῖ οἰντευ σα εἶν τινε Ζζσξος τοὺς οὐκπ- 

γας" δ ων δὲ ἐξ οἰκρφισίας ἀέρος ἐξα- 
ὅδενῃ» ὅτε διεινατὸν οὐὐ τῷ 7 φϑςδλέ- 
στ είν. Φησὶν οὖν 3 «ἴρισκέτοϊε εἰς οαὐ- 

τὸν, εἰ αὐγαὶ αὐτῷ ἐίκεσ; Οἷς ὁφ- 
“ελμοῖς σου. Θ οὐκ Θύωυ γνώσῃ, 

οὐ κιρφυσίους ὅσης » ὡς χήμῶνός ἐςι 
σύμυθολον. ὁ οὖν πεπυκνωμϑό» οὐδρ 
τῇ φεὸς τὸ » μίξει, ἐρυϑρωίνεϊ), 
Θ αἰ ὰ λεχ]ότητο φξὸς ὕεσιν οὐνέ-- 

(γῶν ὀξύῤῥοπός ἐςφιν ὁ δὲ σειυηγμυέ- 

γίΘ. κφλλον ὡς ἐπιμιελοήνειν » ὅ μ(φ’- 

κροίν ἐςι τῇ ἢ Δ᾽ οθέσᾳ τρῶς εἰς τὸ ὁ ὕδὸρ 
μυεποιβολεῦς. τοί σκοσηοὶ ) 

Τοῦ ἡλίᾳ ἔξογοί εἰσι "ἡ δυσύμιθολο: 
οὐ σγκοστηοιά" οἷον πὸ σκοπ εἰν εἰς ὅλιον, 

ἢ ) ἐξ αὐτῇ δέχεσγαι τεκμυήρλώ ἀ- 
φλφόν ἐξι. φιθεῖπε δὲ εν Όῖς ἐὐϑυγα 
Ηελίῳ "ἃ κ(ἄλλον ἐεικότοω σή ((ουΐοο 

κῶτου. Ἐ{ ἴκ που κἢὶ ὁ Ἐρδύ)ος )Εἐ 
δέτι αὐτί ἔρσύϑος ἐ ἐπίκειτο ὁιξ- 
νν οἷον ἔχουσι Ο αὐ νεφέλαι , ὅτων 
αὐτὸν ἢ“ ὕλιον αἰδιτρέχωσιζλωμυπό-. 
βᾶναι δὴ ἐξ αὐτῷ ᾧ Ῥιοῦῃ χῆμοο 
λαοτελοῦσι) σκόπει δὴ τὸ “οἰοῦοο. 

ἐς εἰ μελωνέῖ, σκόπει διπὸ Ἣ 

μνελοΐ γτερον δὲ Ὁ ζοφωδέτερῳν εἰ εἰ- 

γο κεὶ αὐτῷ χὸ φῶς οκ τῆς λ- 

λῆς τῷ ἀέρος, ̓ ἀσοκεηδῥης ὗ ὑγρότη- 

τθ.. τὸ οὐυῦ τεκμνήρλον τῷ εἰναῦ 
αὐτὸν ζοφώδη , ὑεσοῦ ἔσω σοι σή- 

μυέϊον: τὸ 5 δὲ ἐρυ)ρὸν » οἰνέμνων. 
Εἰγε δ  ἐμνφοτέρφις )Εων δὲ φησιν; 
οἐμνῷ οπέρφις τοῖς γρυτοι σή μ(φσι, τῷ 
μμέλωνι ᾧ τῷ ἐρυθρῷ, οὗ μι Φ κρυτοὶ 
τὸ αὐτὸ ἐμναϑξκέχῃττο ὁ ὃ ὑλῶν. » Ὁ 
τὸ αὐτῷ μέλων φαίνηττο!, τὸ δὲ.» 
ξανθὸν, οὧκ τᾷ ποικίλε δ τ τόρυ 

οὐμυφότερῳ φρθεδύκῳ, ῷ ὑετὸν ἐσύ-- 

ον "αὶ ὦνε μθν. 
» 

Ἐι Ο 



τοό ΑΙ ΡΑΤῸΟΥ 
ΗΝ Ι ; 5... 3. ἤ 

Εἰ δὲ οἱ ανίοντος,, ἡ αὐτί κᾳ, δυομϑροιο 
ἴω ! Ν᾿ 9 δι Ὁ ἢ 

Δκίάνες σεύῤ ον γὺ ἀμ. Εν! πεσλυθωσιν, 
41.ὃ3}}.5.Β .9 

Ἠ ποτε καὶ γεφέων πεπιεσμένος οἤδτ ἐς ἡ 

Ἐρχ.) ρα γυκτὸς,, ἢ ἢ δξ γοῖς ἘχῚ: γυκ]α,, 

Υδαπ χέν κα ιογίι αὐ Ῥατφύχοι ἢ ἡμοΐζῳ χϑιγοὶ. 

ἰδὲ οἱ οἰνιόντ»}). Ἐαὶν δέ. Φη- 
σιν» αἰνιόντίΘ» τᾷ ὑλίς ἢ "ἢ ) δυύονῶς, 
εἰς ἢ αὐτὸν τόσον στωυΐ [οἱεν αὐ οἰκτὶ- 
γες» ἢ νέφεσιν αὐτὸς ἐἴη πεπιεσιμυέ- 

νΘ-, τὸ Φιοῦτον ποιοῦ ὃ 

μεῖον, καυτεινικωρδῥε Νιλοόῃ τὸ 

“λίξ τοῦ δ ἃ αἰϑὰ τοὶ γέφη. ποιχύτητος. 

χὸ οι; οὐμφ᾽ ἑνὶ πεωλήθωσιν, αὐτῇ 
εἰς ἕνω τόπον «ἰξιορέφων). ὃ ὅτων 

το’ σύ - 

οὐκφαίνῃ Δ γερμότητος ποὶς ἰκτινος. 

τὸ δὲ, ὕδωτί κεν κουτιόντι » ἐαν ἀνώ- 

πέλλοντός ς φησιν τ δύνονωος Ὁ Ὁ ἡ- 

λίε ̓ αἱ οἐκῆνες οκ ἕ ; σἰξιφερείας εἰς 

τὸ ἐνέσον ἕλκων . ἢ Ὁ εἰς ἕνα τόσον 

συσρέφωντο., κωνοείδὲς τὸ αι (95 

σποιοῦσοιι ὃ ἢ ὃ κύκλθΘ» υσὲ τὲ νέ- 

φους ἐπιφερολῆται οἰνουτέγλοντίθν 
ΚΘΗ δουύογτίΘ», ὑετὸν δεῖ τὐξοςδὸ-. 

πεσλησμέν» υὐσὸ γεφῶν; ἡ ον ρὸν. 

Μισ) τέ οἱ ὀλίγη τεφέλη παῖρος αντέλλῃσι, ' 

Τίω δὲ μετ᾽ αἰκτίγων χεχρωσμένος αὐτὸς αερϑΥν 

Αμνηςεῖν ὑετοῖο, πολις σὴ, οτέ οἱ «αἷδὶ κύκλος 
Οἷον τηκομώνῳ “ναλίϊκιος Δυριωο), 

ἸΠρῶτον αγερχομένοιο, Ἂ ἀψ ἔχι μεῖον ἤσιν, 

Ἔλυδιος χε Φέρριτο' ϑ εἴποτε χείκατος ὧρη ̓ 

Ὠχεῖσῃ και τιῶν. ἀτὰρ ὕδατος ἡμεδανοῖο 

Τμομένε, κοιζοπιοῦς φαἰδὰ νέφεα σκοπεεαο. 

Κα δι δυομένο τετραρεμεένος ἡ ίοιο ὁ 

Ἐν ἃ κυ πατοσχιαῃσι μελωμνομένῃ Εἰκυία 

ἡ, ταὶ σὶ αἰμαφι “μαι ἐγ9 Ὥ δ ξυθτι 

Ακῇ: γέ σ᾽ 

ὦ ΤΠ λίοῦ γεφέλ 



ΔΙΟΣΙΗΝῚ Α, 107 

Ακᾶγες μεοσηγο ὑλιοσομδμαι ϑιχέωνται» ; 
3 Ε} Ι 9 

τ΄ ἂν ἐτ᾽ εἰς ἠω σκέπαος κε θη μένος εἴης. 

Μηοῖ᾽ ὅτε οἱ ὀλίγη νεφέλη ) Καὶ 
ὅτων φθανατείλῃ ὀλίγη νεφέλη Ὁ 

ἡλίου, εἰ, αὐτὸς τ Ἧς κε- 

“ξωσμένθ», ὁ ὑετὸν ΄ϑϑ ςδκοι" ἃ Ὃ 
οὖν ἕπτῶω πούς ὕψεσιν ἡμῶν φερσέπι- 

πῆεν, εἰ μ᾿ , ἐπεπεέχυν:» ὁ οἰήρ. ἢ ὅπως, 
ἐὰν αἰνωτεῖλοι! μνέλλοντί» τᾷ ἡλίε, 
γεφέλη φξϑων οὐτέλλῃ μμέλαινω, ἐπι- 

σκιοέζουσοι, ς αἰζώντοοι «ἰὴ οἱὐ-- 
ω αἱ οὐκτινες » μνεσοσυ)λαι οὔστοι 

πὶ νεφέλάν, ΠΣ ΤΣ ἡρῆς τὸ σεώω- 
πεέχήν εἰς τοιύτζω ς οὐκτίνας », ὑ- 
Ὕσφτητοῦ εοτηγορεῖ τῷ ἐξερῶ»: λέ;- 

γοὲρ ἂν ἐπιτωρφέτιει τίω ὄψην, 
ὡς ων δευκρύειν Φαήνεσναι τὸ φῶς 
ὥ. χρυγεσηκὸς » οὐγλ᾿ ἐφαλλόμϑρον Ω 
προμυῶδες » ἐπετὲ λαμυφυξρί, οκ 0 

ὑραήνεσ) αι σβωνυρδί ου «ἰεὶ οὐὐτὸν, 
εἶπε κλω ἴῃς ποδὸς τὸ ὑγρᾷν αὐτῆς 

Δ᾽ αὶ τίω αἰνῶ μιφυδιίοιν. ὁ δὲ λόγῷ» 
ἄνωθεν οὕτως, σκόπει χηρῶν. 
σημυνεῖον, ὅτων ἢ οὐναπέγλοντίΘ», ἢ ἤ 

δυορϑῥε ἡλίῳ ̓ αὐ οὐκτῖνες στευέργων-- 

ΤΕ μ᾿ οὖ ἑνὶ ὶ μέρᾳ τὸ δίσκς σπξίσοο! 
-αληρώντοο ῷ φαήνωντοι" οκ ὁ τῇ τῆς 

τϑ “ἰέρος ποιχυμνερές, συγούσεως 
οἰνοωτοεπόρλμωι αἱ ὠκῆνες., εἰς ὃν 
μέρ» τῷ δίσ,ς φαίγον,) ΠΣ ἐφ᾽ 
ἑνὸς μέρες φαΐνεσιν" ἢ ἡ δ όταν υτσὸ 
γεφών πιεσγεὶς ἔ Ἐρχήττοι ἐπὶ ποὺς οἶνο-- 
“λεὺς, δπὸ τῆς γυκ]ός" ἣ ἥ ὅτων ἐξ 

“ἐνοιηρλῆς.» ἐπὶ δύσιν" τεκμήριον δ 

ὡς ἐκεῖναι αἱ ἡμυέροι! ὑεηρδ εἰσι, τὶ ἔτι 
ὑεύ σημυέϊον » ἐοὶν θ9 Ζ οἰνωτολῆς 

ἡ λίε νεφέλη οἰνέλϑη . δύνυς δὲ ἐνετ᾽ 
αὐτὶ ἐχκένῷ» ἀνοτείλῃ. Πολὺς 

᾿ δτέ οἱ περὰ κύκλῷ.» ) Περὰ 
τοὺς ̓αἰγατολοὶς καὶ τιὲς δύσᾳς δοκεῖ 

ὁ τοῦ ἡλίου κύκλθ» μνείζων Φαίνε- 
δαι. Ὁ ἕξιν καὶ αἰτία Φιωύτη, αἱ τῆς 

γῆς αἰδὶ ὠἀνωτολοὶς ἢ δύσης ὠναῆυ- 
μνιοώ ΄ σᾷς ̓ οἰερώδης εἰσὶ Φ᾽ πειχεῖδ" 
δἰο, ἐνέσων ὅν αὐτῶν αἱ ὄψές πξος-. 
βαγλέσοιι τῷ ἡλίῳ Σ στα ὕτερον δὸ- 

κοῦσιν ὁρᾷν αὐτόν. οἰνιὼν ζι ὁ λιθ»- 
τ δσὸ εἰνοῦϑυ μνιοέσεων χωφριζό- 
ὍΘ. ᾧ εἰς τὸ ὑψθ. χορῶν, σύ- 
φήσκᾳ κρεορὴν ἃ ἣ" οἰέρφι. ἢ ταύτῃ 
κε ποῦλιν ὁ κύκλος αὐτῇ ς ἐλοΐτηων 

φαεῶζ. ὅταν οὖν, φησιν; ὁ κύκλος 
πολὺς δθριωύη)  “λατουύηττοι » τη-- 

κϑιϑύῳ [2 Ἁἰαλυομίνῳ δμ9ι» 5» οὐν-- 

ἐλες φ τ᾿ ἡλίς., ἔπειτα μνειῷ » ΡΊ 

φνώς ὧν δυκι κοΐζοι ς χριλοερφο ὅ Ὁν- 

τ" ποῦ ῦ ἀέρῷν. ὁ δὲ νᾶς, ἐοὶν ονα- 

χέλλοντ» Ὁ ὅλίε, νέφΘ-» πρρανώ- 
πεῖλων κύκλῳ «ἴδια ηόρϑρον . ἐπὶ 

“ὠλέον σὐρύνηδ, αὐδίαν φεοςδύκοι 
δαχέ ἡ δ ὁ κύκλ» ὁτθ. : γικώς-- 
Θ- υαὴ ἕ Ὑ ἡλιακῶν ἐκτίνων. τὸ 

δὲ ὁ ρον φησὶ γίνεοζ, ἐὰν χεμώ- 
Θ- ὠχεὸς δύητοιι ̓ νεφῶν ὡςοῇ 

ΟΝ τ᾽ αὐτῇ π 4.λυὺο-- 

μένων. ἐσὶν μυέντοι γ ὕοντος αὐτὰ 
ἐπιστουιςῶντοι! νέφη, τῇ ἑξῆς ὕδρ 

φέθς δέχου" πιλεμένε ἱκανῶς ἕν᾿ 
οἰερί»» » ἡ μετωϑολὴ αὐτῷ β γγοήσεϊ) 
εἰς τίω συγηδνετούτέων αὐτοῦ 5 ὕδεοε- 
1Θ- φύσιν" «ἢ Ὑ ἡ ἥ γεφῶν πύκνω- 

σις » οὐδέν ἐσιν ἀγλοὴ ποίχίΘ. ἐέ- 
βόστῃ υὐστὺ ὑγρξ πεπουχυιυμένε. οὐντεῦ-. 

θεν σημνέδο » ἢ ὄμυϑρων γίνε “ἰ[ὲ 
τίν συχίένείουν » ἢ ) οὐγέμνων" Ὁ ὁ ΠῚ 

ἄνεμο ὀδὲν ἄλλο ἐςὶν 3 ἢ οὐδρ ῥέων ̓ 

ὴ ποιοὺν λαμιδώνων κι νησὶν » εἰ 
οὐκ τῆς αὐτῷ τροπῆς συμυϑανᾳ γένε-- 
ἂχ. Ὠγρήσῃ κφυτιὼν ) Απὸ κοινοῦ 

2. σὐλῶ- φέροιῷ. σωρῷ δίδωσι δὲ 

ἑτέρων καίάληψν αὐδαρ' ὁ ὁτῶν » 

διαλυομυένης τῇ τής ὑγρότητος ἐκείνης» 

Ὄ 
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»ᾧ πουχύτηζς τὸ ἐέρί., πϑὺς δὺσ- 
μοὺς ὁ ἡλιθ» χορῶν ὠχρὸν ἔχη τὸ 

φώς, 60 διός ἐςιν, ἁ ὡς δὸς τί τῷ 

εἰέρ(» λοιπὸν Α]ά λυσιν Αἰὲρ ὕ- 

δατος ) Δυομένν τῷ ἡλίᾳ σκόπι, 

εἰ ἕξι πρὶ αὐτὸν νέφη στουεχί » ω ΟΝ 

ὑδοιίς ἡμνεολνοί μδ' τουῦ ἴδζ ἐς: σύμυ- 
(ολα, ἢ ἤγϑαν. εἴ τω γύκ)α ἐκεῖν ἕω 

δ σέο ἑασέρων, ὅτε σεουίφουνττει 
θὰ ἢ, ἥλεον τοὶ νέφη. «ἡμυερανοῖο οὖν, 
τῇ ἢ ἑξῆς ἡμέρᾳ φαρομυένε:. Καὶ δὴ 
δυομιένε. τετρ αμυμυέν(Θ. ) Ἐαὶν δὲ 
δύνονζῳ ἃ δ ἥλιον ὑποσκιοίζῃ ἐμέλαρνῶ 
νεφέλη, ὦ δὲ ἐχφυτέρε εν οὐτῷ πε- 
Εηλαμιβάνωσιν οὐκῆινες » ἰαϑν κουτοὶ 
των ὑεροιήουν ἐσόρϑιον ὑετόν. ἣ ὥἕσως, 

εἰ δύνοντο; ἃ ἢ- ἥλιον ἐπέσερονεν ἑςοι- 
μένη γεφέλη ἐπισρειοίξει. ; αἱ δὲ οὖκ- 

ἦνες αὐτῷ ἑχοιτέρωθεν τῷ γέφες 46- 
ὌΥ̓ΤΌΡ ἀδινώνα φέοςδὲ χου" οἰ- 

ὑγαΐος ἡὉ γέγθνεν ὁ ἥλι(Θ. Δ αχέρῃ 

ἌΡΑΤΟΥ 
τί πύκνωσιν, οὐντεῦθεν κα ὁ φάξοντοῦ 
'ρὴὶ τῷ νεφελάυ αἱ εὐκῆνες τοῦ ἡ- 
λίου πὶ κρυτ᾽ σ)γ)εέῖαν Φορφρὸς υατὺ τῆς 
φἰϑὶὶ νὴ εἰ σῦκν γώσεως «9760 - 

μένης" ἢ οὕτως, "ἢ δὴ τεὸς δυόιϑμον 
δ ἥλιον ἀφορῶν » ἐον αὐτὸν σγοιοίζη 
νεφέλη μμελοήνα τὸ χβοιοῖν » αἱ δὲ 
ὠκτῖνες «παῖσαι κουτοὶ μυέσον ἣ᾽ δέ. 
σὴ ον ἑλιοσ όρϑροα » εἰς δύο μέρη τοῦ 

δίσκου ὥσι,»ἡ αἱ δ ἐπὶ τϑ- 
δε μέρφυς, αἱ δὲ, ἐπὶ τῶδε χω- 
ρήσωσιν, εἰς τῷ ἐ ἐπιοῦσοον ἡμέρων 

σκέπης ἂν γεήζοις' χερινὼν γοὲρ Ἐ- 
φῶο!. ἢ τὸ ᾿υὑπυφσχοιοίη σιν ὥςτε δύνειν 
ποιεῖν αὐτὸν ὃ οὐμναυρβῶς, μφίλιςοό, 

ὡς ὅτῶν » σκιούζῃ κατ᾽ σὐ)ὺ τῆς γῆς 
ΧΟΗ τοῦ ἡλίου ἡ σελέόη ον τὴ 

φπλείψει. ὅτῶν οὖν κατ᾽ εὖ) τοῦ 
ἡλιωκοῦ κώνου δὴ ποῦ γηδου 

ποκῶτο ἰδῃς ῶ σημυεῖο : χειρνώνου 

φεοςδόκοι. 

Ἐΐ σιο ὥ ἀνέφελος βατῆοι ῥὸν ἑασξλοιο, 

Τα δὲ κατεργομών γεφέλα; χαὶ οἰχομένοιο. 

Πλησίον ἐφήχωσι ἐρδυλεες, ὁ σε μιάλα χορ 
Αὐύειον δδὲ ἐπὶ γυκτι  αὐἰξεπφομέᾳ υετοιο᾽ 
Αλλ᾽ ὁπότ ̓ ἡἤίοιο μιϑιραινο μύνησιν ὁμοια 

Ἐξαπίνης αἰκτινες εἰσ’ ᾿οὐραινολεν ταγύων") , 

Οἷον ἀμαλϑυνο), ὃ ὶ στε σκιαίησι κατ ἰοὺ, 

ἴσα μένη γαίης τε ὼ Ἴἥιοιο, σελίωη. 

Οὐδ᾽ οτέ οἱ ἐπέχοντι Φανήμενωι ἠῶϑι πσθ9 
Φαινωνταὶ μφέλαι λὐυρόνϑεερ, ἄλλοι ἀλλη, 

Αββαντοι γι} γογται ἐστ᾽ ̓ἡκαίι κείγω ἀφϑυραι. 

Ἐὶ δ᾽ ὁ δὲ ἀνέφελ. ) Ἐὰν δύ, φησιν » ὁ ἵλι(θ» αὐτὸς δήγο γεφελών 
φ».- 
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διυδητῶι » οἰνωτέρω δὲ αὐτῷ νεφέ- 

λώ ὑπεέρχωσιν ἐρυ)ραὴ » κορυτοιδύ- 

γογτίΘ- αὐτῷ κὸ ἤδη δεδυκότ(Θ». σύ- 
δίων ἰ(3: ἐκείνη τῇ νυκτὶ "ὁ τῇ ἐπι- 

ὅσῃ ἡμέρῳ ησομδῥέω. οἴτιον δὲ 

τόφυ, τὸ μὴ σφόδροι πυκνοὶ εἶν! 

σοὶ νέφη» οὐ) οὐρουοὶὺ, τΥἡ ἕπως ον- 

διαυγεῖάχ. ἐξ αὐτῷ δὲ τῷ ἁλίε νε- 

φέλωι φοινονἷ) » κοιϑείαξ, γουσίζε- 

σοι, ὅτων δ᾿φόδρω οὐτουὶ κϑιϑευρὸν 
δέχωνν τὸ φῶς ὅτων δὲ σπυῤῥῶν) 96 

“ποίνυ τοι κριϑοιρδν δέχοντοο τὸ φεῖς: 

εὐγν᾿ ἔσι δ εὐδία τῇ ἐπιέσῃ νυκ]ἐ τε γχὸ 

ἡμέρω, ἐχ ἑξῆς δὲ ἀγλων ἡμνερων' ὃι. 

τον δὲ χευσέζωσ:, κουθωρὸν ἐδέξανῷ 

τὸ φεΐς" διὸ τ ἑξῆς εὐδιεινὸς ὁ κοηρὸς 

ἤξαι. ῥόον δὲ ἑαπέρκόν φησι δ ὁρά- 

Φοντοι. ἐοὶν οὖν κοιϑοεροὲν γἢ οὐνεπι)ό- 
λωτον νέφους ὁ ἅλιΘ- τῶ δύσιν 

στοιήσῃ , αὖ δὲ Ὡλησίον τῇ ὁράζον- 

“Ὁ. νεφέλωι ἐρυϑραὴ, «ξθς δῦκου 

εὐδίων. ΑΔ ὁπότ᾽ ἠελίοιο μίφυρα!-- 

νομυένῃ σιν) Ηηθὼ» σγρεοτείνοτέροι(ς" 

ὅτων γοὲρ ἐπὶ μιῶς κοιθέτου το τρήω 

ἄφρω ἡγύητεοι Ε ,γἢ 5 ὅλιΘ»- » σελίψη" 

κωλείϑω ΝᾺ “ἢ ἡ γῆ ἄφρον" οἰνοί[γοη 

τότε, εἰ 5 μυεσή ἡ γῆ εὑρέσκοιτο, 

σελύζης Ἐκλεμψαν γγυέόγαι" ἐμυπι- 
αἽούσης αὐτῆς εἰς ἃ σκιερὸν κας: 

γον, ὃν δαστείνες ἡ γἢ. μνέσης ΤΙΝ 

αὐτῆς σελώόης εὑφλσκομυένης » ἧ- 
λίου μέρει τινὶ ἐπιχοοοι)ούσης, πο- 

σἱμικαῦτω ἡλίου σκότωσιν ἐπιγῆνε- 

ὅϑαι" ἀδ δὶ ὠγνωσίων ἔκλειψεν οἱ 
σποιλωμοὶ κεκ λήκφισι. κυρήως δὲ τὸ 

τῇ λέξει ΩΣ εἰπῶ , ὁτε σκιοΐῃ- 
( κατ᾽ θυ, δα ἐςὶν ἐπιφεοο ου- 

ἔνῳ αὐτῷ, τσοθεούσης τῆς σε- 

λέδης" ὅλ» δὲ ἐδέποτε ὠκλείπει. 
αἰαὶ δὲ τὸ πολλῷ μνείϑονω εἶνοι! τί 
σελάζυ ὃ ὑψεως ἡμνών, ἐπισκο- 
πχεῖττο στοίν τος χ᾽ αὐτῆς. ἡ ἕτως, ὅ- 

σε κοζρὶ χοίθετον ἰσομθιφήφ καὶ σελίη 

ΜΕΊ Α, Ιοφ 
« ᾽ 

σεὸς ἢ“ ἡλιον Ἐρχεῖ , τότε λποφρφτ- 
τε αὐτὸν ὃ ἀφωνὴ ποιεῖ, τὸ γίνε") 
φτίωικρῦτω ἡλίς ἔκλειψος» ἐπὶ δύο 
φμτινς .»“ ε ω “ε 72 ᾿ 
ἡ Κη τέεις ὥροις » ἑῶς ῃ σελίωση τὴν 

ἰσομοιφίων σεευρφδροίμυῃ" γίνετοο δὲ 
τῶτο πολλοίκις τὸ ύτερην Ὁ οὑε- 

αὐ], πορλόκις υἡ δ᾽ ὶ σολλοῦ οὐ 
χρόνε δὸς τὴν « σελζώης κίνησιν" 
κα γίνεττο! Κα αὐτεῷ κοιίρΣ μυΐζω "υυπτὸ 
τῷ ἰσομϑθιφήων ἡαὶ σελζζη, ἐλ ἃ 

κοριζρὶ κοίϑεΐον “' μυέσης γραμμῆς τξ 
ζωδιωκοῦ- οὐγλοὶ Ὁ κρύπτει “λώτθ» 

-“ Ὰ ᾿ Ὁ οὐ Ὁ Ὁλ᾽ ΦῸΝ 
κινείτο» ἢ ζῶ προς βορῥών ἡλιϑ γῇ ζὲ 

. « ! Η “ φ 

πρὸς νότον. ὅτε μυένηρι ἐσομθιρξὶ κρυϊοὶ 
͵ ᾽ γι “εοι.; ᾽’ 

κοῤ)εζν, αὐτὴ ον τῇ ἑοδυμνῃ ζώνῃ 

ὅσοι, αὐτῷ δὲ οὖν τῇ β΄. ὄντι κουτοὺ 
κοίϑετον, οἰφωνὴ ποιεῖ οὐτὸν ;  - 

, « .Ψ ΜΝ, ἡ 
κεειἡλιωκὴ ἔκλειψις, ποιῷ οἷς τε- 

λείῳ , στα οἷς μνερΑκη » στοιῤ οἷς ἐδὲ 
. . Ι ε Ε Α δι 

ὅλως «ὐθαϊκνεμνένη ἡ εἰκ τὶς πορρεχ 
τιριϑν. τὸ δὲ, οἷον οὐμουλϑυν ον)» 

᾿ “ ε ᾽ -Ὡω ψ " 

ἀντὶ τῇ ὡς οἐμυουυρφῦν")» ὁτε : 
ἃ σελζώης ὀκλείπφ' σφόδρ γ» ὡς- 
πὸ κῳροινεῖσοι τὸ δσοσ βεοὺ εἸσοή 
ὁρον). Οτε σκιαψσι κοτ᾽ Ὅυὺ} 

: , 4» 4} ν 
Οἷον κῳτοὶ κοίϑεεν γῆς δ ἡλίε" Ὁ Ἢ» 
ἃ ὄψεως ἡμνοἷν πολὺ μείξων ἐεὶν ἣ 

ζώ ΩΙ 3 ͵, ξ ἐδ " 
σελίδη" ὡςτε δσυφροίτηει ἡμν ν τὰς 

ὄψής μνὴ ὁρῶν αὐτὸν, ον ἰσομοιθλᾳ 

κοτοὶ κοί)ετον γινομένη. αἱ δὲ ἡλιω- 
᾽ Ἀ ᾿ν 

κοὴὶ ὠκλείψᾷς φϑίνοντΘ» μἱωὺς γίΞ- 
ε 3 Ψ 

γονττν!. Ὁ δὲ ἱςωιρϑῥη , ἤγϑων » ὁτῶν 

ποι, ἣ- οἰκέϊον δρόμον ἡ σελίώη οὖ 

(μήκη »οομένη, ἐπισκιοίζῃ ἢ ἥλιον, 
ἱσουμνένη κοιτ᾽ εὐλυὺ «' γῆς Φ ἡλίξς- 

᾽ ῳ ε , ᾽ν 9 

Οὐδ᾽ τέ οἱ ἐπέχιον,,) Οὐδ᾽ ὁτῶν φω- 

νύζωι αὐτῷ. ἐπέχοντι γὶἃ μυξλλοντι ἐ- 
-“ ϑ ν᾿ » «} -“ 

γωτέϊλα!» πρὸ δ ὀρ) φανῶσιν οἷ 

γεφέλοι ιὑπέρυ)ροι ποιντοῖχιὁ "ἂν τῇ 
Υ᾽ » ϑι 4 “ε 3)» 

οἰνωτολῇ » ὧν ἐκείνῃ τῇ ἡμνερῷ αὐ- 

ῥώνερι μυένουσιν αἱ γοΐϊοι! 5 οἱλλ ὑετεῖ 
ἘΠῚ ᾽ ᾿ ͵ 

“ἰραῤῥωίν ον το! . ὀμυξρε κατ' ἐκείνω 
,ὔ 

τἀ ἡμυέραν γβνομιένε. 

3. 

Μησῆ͵ 
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Μηδ᾽ αὕτως τ᾽ ἐόντι αἴξ ὁπότε πποϑταθεῖσαι 
Ακίνες Φα νονταὶ ἐπισκιοι ἠῶ δ 9 ὲ 

Ὑδατος ἡ ανέμσιο και τοισομένο λελαϑεαΐ. 

Αλλὴ εἰ ἐκ κεῖνα! μῶνλον κνέφαος Φορέοινζο 
“ [Ω ! 3 

Ακνες , ῥαωλλοὺ κέν ἐφ 
[] 

υδῶωτι σγμμαἠνοιξν᾽ 

ἘῚ 4 ὁλίη9ς ζανύοιηο «αἷδὶ δνόφος αἰκτίγεοσιν ᾿ 

Οἷον τε μαλάχα! νεφέλαι Φορεῦσι μάλιςα ; 

Ἡ τ᾿ αὐ ν ἐπεργομένοιο «ἶθι δινοφεοιντ᾽ ἀνέμοιο, 

Οὐδὲ ὦ νελίᾳ άδο)ω μιελανόῦσαι ἀλωαὶ 
Εὐδιοι" α᾽οσθπέραὶ δὲ κι ) ἀφεμφές μελανόσαι, 

Μάλλον χφμέρμαι᾽ δύο δ᾽ ἀν χαλεπώτεραι ( εἰσι, 

» 4 
Μὰ αὕτως ἔτ᾽ ἐόντι) Οὐ οἱ ὅτων 
Φ ψλίς υέγλοντ(ὃ. εἰνοτελλεῖν, οὐκ- 

μυΐὼ δὲ ὄντ. υὐσὸ τῷ ὁράφοντι, αἱ 
φέκτινες αὐῷ αἰϑὰ ἢ: ὄρθρον Ζυξθ εἰν ὦ-- 

Φερό,δραι " ᾿ϑεωροίντοο τσονέφε- 

λοι ΚΟῊ ζοφώδις » σῦκ οὐ δίων δε 
«υξοςδοκᾷν, ον ̓ὄμιβρον ῷ ἄνεμθν" 

βυελαινομοένων ὥ ἀγὼν » ὄμιβρφν' 

ἐσ᾽ ὀλίγον δὲ σχιοζοι "ῶν ΚΘΗ ὁ- 

ἐιθίων τυ[χωνε σῶν πρός διωυγέσι νε-- 

φέλαις, ἄνεμϑν" ὁ δὲ γᾶς» μνυδὲ τᾷ 

ἡλίου ἔτι τὸ τεῦ οἰνουτέγλήν ὄντ», ὅ- 

“πότοιν διτὸ ἵν Ὁ δίσνου Φξθπεμυῷ9 ἐϊστοι 
οἱ οὐκτίνες,πιρὶν σελέως ἡμυέρῳν Φα- 

νἄδαι, ὡςφὲ ἐσκιώσιϑῥον Σ οὐ 
“ποίνυ φαιδρὸν φαίνωσιν, ὕδευτίῶ- 
ἐσοιδύε ἡ ἢ ἀνέμνε ἐπιλωνϑοένε οὐ, 
εἰ ἀκτινες οὐεέθνο πείνυ ζοφώδεις 

φανο»ἢ (τἕτο γείρ ἐφι τὸ κνέφωος) 

αἰδρλον ἐπὶ σλείονι ὃ Σοῦ, τω ση- 

μίφσίων ἔχασεν" εἰ δὲ ὀλίχθ- νῖς 

φΘ- [ο ὀλίγη οὐμνωύρωσις περὶ τοὺς 

αἰκέωμος κέτοι, ὁποίου περλ τοὶς 

πεπιλημ"ένοις γε λας ,φἐμνωύρωσις 

φαΐνε), ἐαῦχο ΄ς ἀνέυυξε σημυξίον- 
ἱ τὸ δὲ ἐπίσκιοι, καὶ ἐ χριϑρορα), οὐλλ᾿ οἷον 
στυ μ(φτοεισ εἷς ΚΘΗ πριχ εἴα! Ὁ δὲ 
μόδον κγέφα! Ὁ» Φορέοινῃ . οντὶ φ, 

μῶλον ἐνελεανόρδρει!. ὅτε ᾿ ὕδὼρ 

σημυνουήν α σιν. εἰ  βρουχύς τις σκίουσ᾽-- 

μυὸς περὶ οὐτεὲς εἴη, οἵ. οκ κφλα- 
κου ἱνέφες ἐπιγίνεϊ), ἄνεμι- ἔς. 
οὐδὲ ὦ Ψ ἠελίε) Καὶ «ἰδὲ ἐᾷ ἥλιον 
ἅλωνες στουί σονται, ὡς κὶ ἐπὶ τῆς 

σελζώης ἔφηιϑρ. ὁ ὁ Ν λόγι, ἐδὲ 
“σλησίον “οἱ ἡλίς μυελοιενόρϑρει δὴ- 

λώνες εὐδίας εἰσὶ σημίφιν τικιο. λη- 

σίον δὲ μόδον τυ [γούνεστι, Σ 

διἀνεκῶς μυέλαροι » ἐπίπωσιν ἔχεσι 

χεμνῶν» 3 πολλῷ δὲ μϑῦλλον » ἐδν 
δύο γο ἀρυ θαι πὸ δὲ οὐσεμνφὲς, δξ-- 

μυετωκινήτως  σκληρὼ 4᾽ σποιαῦτοι 

οὐ σοι μφλλον στοιδσι χήμννο" 
ἐαν Ὁ ὡς ; φγεθείπορδῃ ὁ υ τψιρεθυὺς 

οἷηρ Στὸ τῷ ς πλή)ους εἰνω διδῶσιν αὐ- 
τοὺς εἰς οὐρφινὸν » αὑτῶι δὲ ἐλ) σου 

ἐ[γὺς 
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ἐγγὺς ἡ 

Στ 

οὐκ ἃ φεῤῥότηζς μείνωσιν εὐγοὶ ποίν- σι" ΚΘ κ(θλδον 9 ἐοὲν δύο γγώωντοι. 

Ι! Ε)} » 90! ἢ 

Σ χεπΊεο σἹ ἢ αὐνιόντος, ἡ αὐίικα δυονϑροιο, 
». ! Ι Ἐν ' 

Ε᾿ αὖ οἱ γεέφεων τὰ ιρηλια ΚΙΧΛΎσκογτοι , 
! 31 “» ὃι “αἵ 5,5 εν 

Ἡ νου, ηξ (ορηος ἐρθυ)ς.) » ἡ ἐχφτερθεν, 
2. ᾿ !} Π Ν 

Μηδὲ ὅτω σκοπιζω παυτζω αἰνϑυζωὰ ἀτ 
Οὐ γ τ᾽ 

Ἡέλιον κεῖνα! νεΦέλω 

ὁτ' αἰμιφοτέρωνεν ὁμοῦ ΠΣ μκέοσον ἔχωσιν 
σαδὸν ὦ ὠκεαγοῖο ̓ 

Γίγνετω αἰμβολίη , δ[99εν χἀμμῶνος ἰο ἰοντος᾽ 
“) ΦΝ ὦ ! 3 ν» ! 

Εἴγε ( ἐκ ξορέκο μ᾽ οἴη Φοινίοσοιτο 

Ἐκ ζορέω γοιαῖς κα φέροι, νοΐζη δὲ νὕτοιο, 

Ἢ τὰ που ῥαϑειμιήες Ὠχιξοηθωσ᾽, ὑετοίοι 

Ἑασερλοις ᾧ μάλλον αληϑέα τεκριήροιιο" 
] ΝΣ ἄγαν ! 3 ᾿ Ψ 

Εχσερ9)εν γὸ ὁμῶς σημαμεται ἐμιμενὲς αἰεί. 

Σκέπτεο “]᾽ ἡ οἰνεόντί») Διαὶ 
τούτων σοιρευνέϊ ἐπιμνελέσερον ἐεὶ 

σκέαῇ Ἴδαν δὲ δ ἥλιον οὐνουτέλλον--: 
τὰ ἢ μυέγλοντοῦ δύνειν, εἰ “εωρέντοοι 
“οὶ πουρήλιο λεγό α νέφη» κΡῊ 

πειρῳτηρέῖν πότερον τὸ πρὸς βο,α 

ῥάν νέφ. ἐρυλρειίνεττοι » ἢ τὸ πρὸς 
νότον ὡς τῆς λσὸ ούτων σηινεώσε- 

ως βεδαΐε ἔσης" δτῶν ἐξ ὁ ἑχρυτέρων 

μυερῶν βορεε ΡΝ γότου, ῶ περήλιω 

φοινιοτ όμϑρα φαύνοιζ ) ἐπίγηον χέ- 
μυῶνα βαρὺν σημυοήνεε" ἐὰν δὲ ἦγον 

χὸ βόρειον Θιοῦτον ἡ ,» βορέων ἄνεμον 

μον τὸ δὲ Στὸ νότου, νότον. ἐοὲν 

“πότε ΙΓ σωλογ μθὲὶ μυεγοίλοι 

ῥα [δοῦοι αἰἷδὶ τω ἴΝ ἡδων". 
χεμῶνωώ σημνοιίνουσιν" εἴνοῦ μνέντοι 

οἰκο βέσερῳ τοὺ οἷρὴ τἰρὺ δύσιν τᾷ 

“ἘΦ ὅσενἢ 

ἡλίου σκυυιφού ϑρα σημυέϊα. περήλια 
ΦῈ » Ὁ ΣΤ σειλυνγιδ εν φησι γέφη εἶνε 

φρογίύλω, «ξὶ τί τὲ ἡλίᾳ Ἑλάμυς 

ψ» » οὐκ τῷ ἡλίς λωμπύμϑυα" ἕξ 
ἐδίῳ φωτὶ κέχοη) » οὐγλοὶ τῷ τῷ ἡλί- 
ου; ̓ὥςο ὁ ἡ ἡαὶ σελήνη" διὸ Φ πειρήλια, 

εἴρητο » πε τε 9 }0λα εἶναι. Ὁ Τὰ δ σῷ 

ἐγλώμπεῶς κὰσὸ Ὁ ἡλίς. δμθια οὖν 

αὐτοὶ ὁ γίνε“) Β πορεπόμδνα τῷ ἡλίῳ, 
σοῤ ὅσον οκ ὡλαγίου αὐτῷ ὁρῷτο. 
διὸ ΚΘΗ λόυκοὶ φαίνετο" περ γὲ 

ἔλαμψαν Φ᾽ ἡλίου, τοὶ Ῥἰαὐΐῳ 
οἰὐτεῦ συμυπήκᾳ. πέφυκε Ῥω ὡκ ὥλα- 
γίων τὲ ἡλίου τοι τοῦ γίνεοζ,, ἐπεὶ 
γοὶ ἐς ὑπὸ τὸν ἥλιον νέφη τοιχεῖων 

λαμβάνει τίω Δίάλυσιν' τα δὲ 
πολὺ ὠπηρτισμυένα, , ὁ δύνα!) τὴν ἐ-- 
γάκλοσιν ἥ" οὐκτίγων ποιεδζ" οκ δὲ 

Γ" 
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ἕ “λαγίων ῥᾳδίαν τω ἔγλλαμν 
συμ ενᾳ γίνεῶχ. δ9εν [, δυομμτ ἥ 
οὐνιόνηος τῷ ἡλίου, ποιῦτο σεευίσου), 
«ῷ λοξὲς ἐμπίπτειν εἰς αὐτοὶ ποὺς 
οὐ κτινας μδ ἔσοις κοιθετιχοίς" στιυΐφου- 
τι δὲ τοῦτα ἑχουτέρωνγεν τῷ ἡλίου 

στολ)λούκις. Αραφοτέλης δὲ το “ποιρή- 

λιού φησιν" ἐμιφασιν εἴνοῦ μη, ἔχιοντοι 

ὑσέςο:σ:ν. ἢ παρήλιω κφιλοῦντε γε- 

φέλαι» αἱ τῷ ἡλίῳ σεουρεοικίαᾳ » ὅ 

μόνον πφιίρὶ τὸν χροιεν » οὐγαοὶ ἊΣ τος 

ποὶ τὸ Κρνδαβεες ᾧ δίσκε αὐτϑ. 

“σλησίον δὲ αὐτξ 8 ἡλίς εἰσὶν οἱ νε- 

φέλοι! αἱὖ')νγὺ ἐξ αὐτῷ α φωτιξόμδρει, 
τὴν χροιαν. αὐϑς δπομνεμυξν). εἰσὶν ὅν 
κυκλοτερέῖς τὸ ΟΣ διὸ ποιρήλ (οι 

οὐκλήθησοιν Φερωνύμιως: πειρεοίκασι 
Ὁ ἡλίῳ' ἢ ποιρήλια ἐφιν» ἔμιφασις 

ηλίξ αἴξιφερης, ὁμϑί ίω ΚΘΗ ἴση 

αὖ » πεγπλημυένϑ γέφες τοὺς οἶπ- 

νας πο χομνένε » Αἰ ἃ ὡκ- 
λούμνψεως ἡλιος δὴ σοιρέχοντος σὴν 

Φωντοίσίοιν » Ὁ οἷον ὧν φλογοειδῆ, 

ὁ εἰς ἕν σινηγ μένω, (' μυεταξὺ μνη- 

δὲν ποι κλθιδυ δ Ἁἰάσημιο »ποι- 
ρεπομένάν τῇ Ὁ ἡλίε «ἰξιφορῷ. ἢ 
Σ ποιρηλιω καλέ ἀνθήλιο" νέφη 

δὲ εἰσ: φρο[γύλα, οἰγϊελοίμυπον ζω το 
ἡλίῳ, ὥστε δοκῶν ἡλιογδῆ ὁ ὄνοι ἥλιον 

εὔνου. γίνε) δὲ τοὶ ποιρήλια δὲ Ὁ 
ἰδ τὴν δε Θρέλαος εν ὑγρφο έε», 
ὃς ἀνωδιδύμδμ», εἰς γέφη δ]. Φε- 
ρέ) ψυχεὸς δὲ ἄνεμος ἐμυπεσεὺν » 
πήγνυσιν αὐΐὶ, κακέϊνω » ἅτε δὴ ῷ 

ποὺς ἐκῆνας δωνώμϑνα δὲ ἐχεὸς 2 ἐρυ- 
)Ραίνον"). διὸ τὲ ἐνέμυων φησὶν αὐτοὶ 
σημ εἴοι. ὕλης ἣ συ κνῆς δεῖ ἡ [] σού- 

“τῶν σύςοισ:ς "ἡ πολλῆς’ “ἰά τοι τῷ 

ΕΖ, οἰμυφὶ δ " δδξεινον σύντον» τοὶ 
“πολλοὶ Φαίνεται σαυνισοέμϑρα" απο- 
γίως δὲ κριοὶ τὴν ἑγλοίδε. σημυέϊον δέ 

ἐσιν οναργὲς χήμνῶνος. ὁ ὁ δὲ νᾶς » 5πε- 
οὐσκόπει δὲ. ἢ οἰνουτέγλοντος ΤΠ ὺΣ 

ϑέως δὺυομυένε Ὁ ἡλίπ» εἶπε αὐτῷ 

εἰσὶ γεφέλει “«λησίον» ἡ ὩΒ κουλοῦν- 

ΑΘ ΡΔΑΙΤ ἹΞ Ο ἢ" 
Του πεῖ ἥλιοι οὐ νοτίων μερῶν Ὁ» 

ὑλίε "ἢ φκ Ξ βορείων. οἴ ἡ ἐξ ἐ ἑκουτέρε 
μέρες, οι νοτίξ οκ βο εἴς. μυὴη- 

δωεμῶς ἢ τὴν λίγ τωι, ὐᾷ 
ρηλίων γεφῶν οὐμδυἀνῶς ἃ ἃ ὡς ἔτυχε 

φυλοοσε . οἰλλ᾽ ἐπιμνελῶς: ἔς; γ)οὶρ 

λέεῦδες κοίλαισον τεκμνήθλον" ἃ 
ὮΝ ὅτε ἐκεῖνοι αἱ ποιρήλεοι Ῥεφέλο ἐξ 
ἑκοτέρφυ βρέφους ἔχουσι, Σ ἥλιον. 

«ὐλησίον ᾧ ὠκεανοῦ ἢ (ὦ οἰγαῶλι- 

κοί, ἢ 9 δυτικοῦ, γίνε) ποιροὶ Διὸς 

οἰναβολυ χάμυωώνθ.». οὐλλ σύϑθέως 
ἐπιπεσεῖ ὅτου! μέγας χάμνών. ὁφάζονίο: 
οὐ ἢ: ὠκεευνὸν λέγ. » τὸν ἴω αἰνοιζ- 
λικὸν Ὁ δ᾽ δὺτινόν" Ὁ οἰ ον τῇ οἶνού-- 

τολῇ κἡ ὧ τῇ ἢ δόσῳ ; φα»εἢ ἃ “πριρή- 
λι μου ἐκρφυτέρωνεν τοῦ ἡλίς. ἡ εἰ δὲ ἐκ 
τὸ βορέξ ἡ νεφέλη, Φοινίοσοιτο, 
δορέων. δηλοῖ: εἰ δὲ οὐκ γότε » γότον. 

ἘΦ’ ὃ ὅτε 6 ῥαϑεέμνιγίες ) Γρῴφετοο!» 
Εἰ ἐ καῇ σου ῥω)εέμυνιγζες ὃ ὃ ἄζμυεινον. 
ἐδν κρήπου ὅν ῥοιϑοίμνεγήες ὁ σουγό- 
γες ὑετοῦ ἐπισξέχωσι μετ᾽ αὐτῶν 

τον σπειρηλίων, κοιζρὶ κοινοῦ Ρ᾿ Ἴρῳ 

εἰνωξολὴ Φ' αεδὸν ὀντίΘ- Ὁ 9 
Διὸς ἌΦΕΙΝ χεμῶνθ». ἢ ἢ» ἐὰν 
δὲ ποτε σωυλωγ μοὶ μμεγοίλοι Ο ῥα [- 
δοῖοι περὰ τίν ἑαπέρῳν γβύωνται, 
χήμνώνω σημυεήνεσιν. Ἐατεθτοις ς) 
ἘκϑέμδμΘ» σοίντος ποὲ ὧκ 5 ἡλίε 
σεκμυήθλο πευρφγ[ελί ὧν τινα εἰσοί- 

γε: κΩὴ ποιρουινεΐ, μφυλλον τοῖς φεὸς 

τῇ δύσᾳ πεκμιηρίοις φρσέχαν σὸν 
νὅν, ἐπειδὴ τοὶ οὐ τῇ ἰνωτολῇ στον ε- 

φούμϑινα τεκμνήρλω, ἢ δὲ γεφών, 

ἢ δπὲ ἄγων τινῶν. οἰνιόντί» τ ἧ- 

λίᾳ» εὐγέως δια λύε 9 Ὁ ΠΕ ἐ- 

δὲ σοίνυ τις τὼ καπώληψιν δὲ ἴχε- 
ταῦ ζώ γε μνΐ αἷξὶ τί δύσιν ξὶ ἡλίς 
στυνιστόμδυο σημνεῖον., οἰ ληθη" ἐπεί- 

φαμεν οὐντουῦ 5. ἢ“ οἐέρῳ ἐπὶ πολέϊον 
στο  χιθωι πρῳτηλένίω τῇ οἰγούϑυμυε- 

οἶσᾳ" διὸ "ἢ ποιχύτερον ̓ λέγορϑῳ ἢ: 

νόζιον ̓οἰέρρυ, ὅτι ποῤῥ ὠπέρω ἐσὶ  ΤΌ6 ὑπ 

λιωκῆς φἰξιόδε. ἐπίσξεχε οὖν τὼ 
ΓΝ 
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Ἕ σημνείον κρίσιν. τὸ δὲ ἔχν ποιῶ ἴω 
εἰκραξώς, αὐρελον αἱ ἐσι τινοὲ Δἰφκρί- 

νοντοῦ πὸ ἐμυφισ βητήσιμον. πὸ δὲ 
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« , “ ῬΑ. ἢ Ε] ΄ 
τα ΓΤ εροίς σημυξίον ΦΙΣΤΟΡ ἐσ. ἐδύον 

δι νον ὁ ᾿ Ν “ 
οἐεἰ κὶ ἐογυρον ἢ βεξαιον ὃν ν 
ἊἋ ὮὌ Ὁ β ΓΙ ἰ ζως ν: 

Ἡ Τὸ εὠσνον. 

Σ κέπῆδο ἡ φαιτνζω" ἡ ὑδρ τ᾿ ὀλίγη Εἰκυΐᾳ 
Αχλυὶ, βοῤραίη οὗπσὸ καρκίνῳ ἡγηλαζᾷ 

Αμφὶ δὲ μὸν δύο λεώ)α φαφόμδνοι Φορέονται 

Ατφέρες, ὅτέ ἦς πολλὸν αἰ πήοροι, ὅτε μοιλ ἐτίις, 

Αλλ᾽ ὅοσον τὲ μάλιςα πυγϑύσιον οἰήσοισϑοι" 

Ἐς" υδὺ “ἽΝ βορέαο »νότῳ σὴ Ὡπερχεῖ) ἀλλορ᾽ 
Καίτοι ὑδὺ και λέον.) ὀγοι᾿ μέοση δὲ τε Φατγη, 

Ἧτε ὦ δξωπίνης τϑοτὴ Διὸς θύδιαίογτος β 

ΓΝετ᾽ ἄφαντος δλη᾽ τοὶ δ) αἰμιφοτέρωθῳν ἰζγτες 
Αςέρες , ὥλλήλων αὐτοοεδὸν ἰνδουλλον). 

Οὐκ ὀλίγω χἀμώνι τε κλυζον αρερα" 

ἘΠ μδηαννν.) » τοὶ σἹ αὐδικ᾿ ἐοικότες ὥσιν 

Ατφέρες αἰμφότερφι, αἰξί χ᾽ ὕδωτι σγμιαμιοιεν" 
ἘΠοὴ᾽ ὁ νϑρ ὧκ Οορέω Φάτιης αἰ ψδμζωυα Φαείγη 

Λετῦ)ον ἐπα λυθῶν, νύζιος σὴ ὃγος ἀγλαὸς Εἴη, 

Δάδεηθα) λυέμωιο γότου, [δορέω ἢ μα λα χρή 

τ μπαλιν αἰχλυέύρντι φαῤφνονδρῳ τε δοκεύφν. 
ΜῈ δοὐῥείωο 

Σ κέπηεο κρη Φοίτνζν ) Θεωρέ:- 
τοί τις ὑπὸ κῳρκίνῳ φοίτνη, νε- 

φελώδης τῇ συφροφῇ, μικρῷ κθὴ 
εἰ(οΐλω οὐμυυδροὶ , ὑστὸ Ὁ νοζιοίον ὃι. 
φροῦχον τῷ κρφρκίνου, ἡτις ὑπὸ 
φυξοτέρων φιλοσόφων ὅτω φώτνη 

φορϑσηγόρσυτοο!. εἰσὶ δὲ κρὴ ποιῤ ἑ- 
γοὗτερφ τὴς φοέτνης δύο οἰξέρες, ὁ ὥ,, 
βόρειθ», ὁ δὲν γότιίΘ»; οὗς ὄνους 

ἐκοίλεσε, δἰ Ὁ πωρῳκέδηαι τῇ 
φάτνη" δίδωσιν οὐ ἡ μῦῖν οὐκ ταύτης 
τῆς φώτνης τεκμυύήολο χαυνῶνΘ- ὁ 
θεω μ(οίσιος. Ἡ μὸβ τ᾽ ὀλίγῃ εἰκῆ) 
Ητις ἡ φάτνη ὀλίγῃ οἰορφσίω ἔοι- 
κῆρου , οἱονεὶ κοίλω τὶς οὐμυυ δροῦ ὅ΄σού, 
ὑπὸ τῷ κφιρκίνῳ σου) (ὃ στυυέφρου- 
π᾿. τὸ δὲ βοῤῥαίη. εἰντὶ τοῦ βορεινὴ- 

εἰκότως" εἰ γοὶρ ὑπὸ Ὁ νοτιοῖνον ὑσρω-- 
» κὸν 
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κόν ἐσι 2 καρκίνε,, ὃς ἐσι παυτὸς 
τὸ ζωδιακοο βορειότερί» » εἰκότως 
ἂν εἴη βορεινη τὸ καρκίνου. Η- 

φηλάζ!) Ο ἀκίρυν ἐπὶ φιξόσωπόν 
ἔφιν ἐμυπεπηχοὸς τεῦ ἐπε μμϑπρι 

κάτω δὲ αὐορῦ, οὖ γοτιοήω ὁ- 

Ξροίκῳ δηλονότι, ἡ σεται αἰγηλόςς, 
ἤγθυν σεουέφρουπί αι » συνε ἐφουλττοι, » 
Ρ ὑσπύκειτοι. οὖ ὀλίη γῷ »ἴξῇ ἐφιν ἡ κί- 

νήσις Ὁ συφροῷη αὐτῆς ὃ αὶ νεφελώ- 

δὲς ἐπίλυσις. Αλλο, αἰεὶ φώτνης. 

Ἐν τῷ δωδεκατη μος φάω τῇ κρρκίς- 

νου. νεφέλιόν τί ἐφι φυξθσεοιχος πιὸ 

γαλαξίᾳ, μνετωξὺ ὠσερέσκων κεί- 
εδωον, οἱ δεκοῦσιν ὀφ)οιλμοὶ εἶνοῦι 

κρίνου. καλέίτοι δὲ » τὸ “ ἐνεφέ- 
λιίιον, φοαΐτνη" οἱ ἱ δὲ οἰξέρες 3 ὄνοι" Ὁ ὁ 

Ὡ ο βόρειος, ὁ δὲ » νότιος" μνετοζὺ δὲ 

αὐτῶν δεζφη μου » ὅσον στυγῶνός ἐςιν. 

Αμφι ἐδέ μυ δύο λευϊ ἃ ) Τὸ λεσ- 

“οὶ. οἰντὶ τὸ 5 λεα]ῶς ἊΣ οὐμυυδρῶς: εἰ- 8 
σὲ οὗτοι οἱ οὐτέρες ὁ μιοίλω λώμυ- 
“ϑϑί. τὸ ) δὲ, φαεινόμδροι φορέον"), 

εἰντὶ τὰ ς φαίνονττοι. ὁ δὲνξς. αἰοὶ 

τὴν φωτνάν δύο οὐφέρες λεαΐῶς Φφαί- 

»0»}}» οὔτε σφόδρα ἀλλήλων οἶπηρ- 

σηρδόοι 2 οὔτε μη σεουέρνωμδύ οἱ. οὖ 

τῷ σιιυορᾷοχς δὲ τοσοῦτον φ αἤνονττοι 
οἰφεφηκότες 3 ὅσον ἐςὶ 7 πουηούσιον. ὑπο- 

νοῦσοι τινού, πυηθύσιον δὲ. ἄγραν 

στυγῶνοι" πύγων δὲ ἐφι» τὸ δπὸ Ὁ ὧλε- 
τερφίνε ἐπὶ ἢ μικρὸν δοίκτυλον τῆς 

χέρος οὐιτεζξιμυένον μέτρον. Εἷς 

Ψ σοὶρ βορέοιο ὴ Καλὸ ὁ ἃ εἰς αὐτῶν, 

βορειότερός, ἐφιν" ὁ δὲ ἕσερθ: μὰ 

πιώτερ εἴ δηρε δὲ καλοιῦται ὅγοι' 

οἰνοὶ μνέσον δὲ αὐτο κα φάτνη ἐςῖν. 

Ἡτε ᾧ ἐξαπίνης ) τις καὶ φάτνη, ὁ 
παντελῶς οὔσης δύδιας αἰφνιδίως 

οἰφωνυς γίνεται» οἱ δὲὲ ἑκοίτερφι «δὰ 

αὐτίω οἰφέρες» ὡς σευυεχόρδρ οι 

“πλησίον αγληλων φαντωσίοιν σποι- 

ρέλουσιν. εὑτων δὲ τῷο» "ύητοα ν»δπ 

σζω φάτνω ἄφαντον γϑνέδ αἰφνι- 
δίως, σύδιας οὔσης, μυέδιοντῷ- 

ἊᾺ ΦΙΑΡΙΞΟΙΥ 
χεινῶν-» ἐσεάγαι σημυξθόν ἐφι, τὸ 
δὲ οἥτιον, Θιοῦτο" ὑχρότης ἀέρος 
γένεται ἡμῖν οἰνεποήσθηγος » τ οκ εἷ 

ποιχύτητος ΚΘΗ ὑλρότητος ἐκείνης ἡ 

- φάτνη ἔσο κουτοὶ φύσιν οὐμυυ δροὺ Ἧ οἰ- 
φανὴς γίνεῖ. διείργουσοι, δὲ τὸς ἫΒ 

γες» ὅτε ἀφαντοϊ » ὑπόνοιαν ἡμῷν 

ποιρέχᾳ τέ λησιαζειν. αἰγλήλοις. ὁ 

δὲ ν5 νϑς »ἐδέν, φησιν, οἱ Ξε οὐ σέρες ΞῆςΞ 

γὺς οὐ )αήλων φανωνἢ οὥφανης δὲ ἡ 
φάτνη, τηνεκροῦ αι “ρῶν χήμνῶνα 
“ξοςδύποι. αἴτιον. δὲ, 5 μὴ τίω 

φώτνἑωυ ὁρζιοχ, τὸς δὲ “πίοι ἐγξὸς 

οἰγλόλωῶν εἶναι 9 δνεφώδ ὃς αὐτὸς 

ἰέρος ὀρφδγεη » τὸ ὅσον ἐδέπω μνε- 
ζιϑαλᾶντος εἰς νὰ συ; (αλέπῆ εχ 
Ὑ Φιλεϊ τὸ μυετοιξὺ διώφη (ον Ὡ δὲ 
ὑδυίποων δρωμδῥων. ὁμθίως δὲ κἀν 

μνελοήνηἷ ὡ ἡ φάτνη» οἱ δὲ αἰφξέρες 
πϑυτοεφαήνωντει » σίω οὐ τῆν θέσιν 
ἔχοντες φᾳρὸς οἰγαήλες» ὑετὸν χϑ9- 

δηλοῖ: ποίλιν ἡ φάτνη μμελαήνε- 

ται, τῷ «ἀέρος εἰς αὐτέων σεγλοιδύε. 
ἐὰν δὲ Ὥ οἰφέρων τούτων, ὁ ὦ βέ ὅρφος 
οὐκ(ουρῷς φαίνηται, ὃ δ γότι 

λαμυσξός γότον ἰαϑε πνσύσύμδρον' 
ς ἕμυσπευλιν » ἐὰν Ἷ οἰμυοιυ ρος ὃ νό-. 

τυ, λωμναθὸς δὲ ὁ τῦϑς βορ ἕω, 
βορέαν πος δέχο υ ἀὐεν ἐρε, ἡ» 
ἐοὶν σύ δίας ἔσης ἰδὴς τίω φαίτνω 
αἰφνιδίως γομλμίο, οἰφωνῆ, ποὺς 

δὲ ἕνοὺς ἐξ ὁ ἑκατέρων ᾿ μερῶν Φαι- 
νο ομδύους λαμνωθοὺς μέγον κχ4- 

ὑνῶνα φεοςδόκοι ἐὰν δὲ μνν, οἰφα- 

νὴς κ᾽ ἥβη ἡ φάτνη » ἀλλοὶ μμελαί- 

νη) ὁ ὁ τόπος, ἐφ᾽ ᾧ κω τεφήρακ]αι ̓  οἱ 
δὲν ὄνοι σὅκ οκφυ ἐ φαίνων) ἢ ὅω- 

βρον τξοςδόκο"- ὥςτε, ἐῶν ΚΣ ἐξα- 

φνης ἐφωνὴς καὶ φώτνη »βνηϑῇ» οἱ 
δὲς ᾿ἀπεῖς ἐγίύτερον οἰγλήλων φανῶσι, 
χιμνώναᾳ ἀπομνθρον δηλοῖ. ἐὰν δὲ 

μυέλαγνο ΚΦ ἐκείνη τῇ φωντώσίᾳ » οἱ 

δὲ ἀφέ. τες σὲω αὐτῶ χέσιν προς ὐλ- 

λήλες ἔχωσιν Μ ὑετὸν ἄσξθςδὺ κοι 

Εἰδὲ μνελονηἷ ) Ἐπὼὶν δὲ μυέλαιναν 

ΧΙ 



γ τυ δ" 
ὁ ζοφώδο ἐχῃ τί χροιοὶν ἥ ἡ φαΐτνη. 

ὅτ. δὲ ὡκ τῆς ὁ ἀέφΘ: ποιχύ-. 
τὸς γίν τοῦ! » οἱ ἐ δὲ οἰφέρες ς ὦσιν ἐοι- 
κότες αὐτοῖς : μνηδὲν π φϑὶ τὸ φώς 
οὐ κουρξδμοι » τότε σηυνέϊόν ἐςξιν ὃμ»- 

6ρε ἐσομδμε:" σοὶ Χὸ ὃ φοφώδη ἴχ “ἰ6- 

5η ούτων, σολλώκις ὡς χοϑϑείπο; 

δηιλωτικοί ἐ ἐφιν ὕδρωνς. Εἰ ὮΝ δ 5, 
οκ « δορέω ) φερείπορϑρ νῷ ον Φαρνο- 
μένοις » ὡς ἐπὶ Ὁ θυτηρέξκ τῷ υ κεν- 
τοιύρε ̓ ὅταν ἐνέλλωσε, πνέϊν νεμθι 

«οἷς “πλῃσ: 2ον αὐτῶν ὄφροις πῶχυ- (ἃ 

μνερέϊς συφούσᾳς φερανατέλλεσιν" οὐ - 

ΜΈ ἃ Ἁ; ΤΣ 
ὦ δὲ “λωμτρ ἐπεδείκνυτο" ἕτως 

οὐμῦ Ὄναυ, ἐάν, φησιν, ὡς οκ βο- 

ρείε μέρες ᾧ φάτνης ἀφὴρ ἐμναυρὸς 
αΨνῇ Η, ἠρέκῳ πως οὐχλυώδης ὦ ὧν; ὁ 

ὲ νότι Ὁ» ὄν» ᾧαίνητοι, τότε 
ἐπισπό πεὶ ἢ ζήτει πνουσόμϑρον κἃὶ δ 
νόον τοὶ γὲρ᾽ πρὸ ἑαυηρῦ ὁ νεμθς. ἐ- 
ναξείλας » ὃ- γότιον ὄνον φανερώτε- 

69. πεποίηκε. δ βυῤῥῶν δὲ ἐπιτη-- 
εεῖν χρὴ πνέοντῷ «ὅτων τὸ ἔωνπολιν 

τῷ εἰρημδβου, 9γδητοι » οὀχλυώξδευς 

ὥ διλαδὴ τῷ νοτίου» λαϊμυποντΘ» 
᾿ τϑ βορείου. 

Συμα δὲ τοι ἀνέ μαιο τὸ οἰδονε σοι ϑοί λα οστ 

Γιγνέοϑω᾽ ᾧ κακρὸν ἐπ΄ αἰγιαλοὶ ξοόωντες, 

Ακ]υ) τ΄ Εἰναάλιοι, ὁπότ᾽ 8) διοι ἠλϑξοσοα 

ἦ ἐγνον ἡ) ᾿ κορυφαὶ τε βοωώμϑρμαι ὄρεος ἀκρα!. 

, Σϑ μον δέ ὍΙ ἐνέμθιο) Απὸ Ἢ 
γίων σημυείων μρεταΐθεβηκεν εἰς 

ὑπέργηα »»υἡ διὸ σσρώτης εχ 
“εελοίοσης. ὁ . ὁπότουν, γοίρ φησιν,δὐ δίας 
οὔση, ἡ  έλαοσα μεπεωράζηται 

κρεὶ φκρὲς Στὸ Ὧ᾿ αἰγιαλον ἡ ἡχδς 
λσποτελῷ, ἄνεμον δᾶ φερςδοκᾷν- 85 

μνοίως δὲ κρὴ αἱ πλησίον πῆς 9.- 

λοίοσης οὐχ τοεὶ» πλεῖον 5 Κ᾽ κοί φύ- 
σιν ἠχῶσει ; μυέγλονζως σένεμυες ΤΠ 

ἐναήνεσιν" ὡσαύτως δὲ »ἢ ὅτων αἱ 
οὐκρώρᾳοι ὀρών βοίω λέοτελώίσιν. 

οὐρξοίμνενίΘ. ὅν δοτὸ κρφτίσου Ὡ ἐπὶ 
γῆς τοι χείων ὥῦφὸς πὸ ση θῦνε 

Φυσήσονίας οἰνέ ἐμοὺς» τῆς )εολοόοσης 
δηλαδή, φησιν, ἐποοιρφμυένη τοῖς "ἦε 

διωσιν ἡ Θοίλοοσ ὦ σημνεῖόν σοι ἕξω 

οὐνέμνων" νὴ εἰ αἰγεωλοὶ ἔγα κροί- 

ῥοντα, ο οκ κυμούτων δὴ ἡλονότι. τῷ 
Ομηρῷ», Αἰγιωλῷ μυεγοέλω 6ρε- 
με σκφρφγέϊ ὁ ̓  τε πόνῃε» Ῥό- 

χϑει ἡὸ μιέγο κύον ποτὶ ξερν ἡ- 

πεήίρφιο. σὺ συνυβ αήνῳ δὲ τοῦτοι, δὲ ότι 
οἐκροσφαλὴς ἡ ἡ γέτνίατις Ὁ φ οἰέρος; Φ 
τῷ ὕδατι ὃ τῇ Ὑἢ φος ΣΝ σε 

ΚΘ σούσιν. οἰρχομυένου ὅν ᾿᾽ οξρΘ». 
ἡσυχῇ ῥέν,, σημυεῖον ρ Ω ζὸ 
μνετοίθολὴ ἃ Φ γέ) ἀέρ-», ἐδέπω 
μέντοι " ἡ αἰ ἽΤΗ" τὸ Ὁ ὐϑε. 

λάοσώ διοι δοήνεσο, τοῦ ποίει 
κτ᾽ ἐμπῆωσιν οἰνέμνων. αἵ σε οὐκτοιρᾷ 
ἡχξσιν' ᾿ (" ἌΣ ΝῊ οὐν)ρώπων 

οὐκ ἐξ ἃ Ὁ' ἐέμΘ- κινήσεως οἷ ,η- 

σιν λωμυβείνειν, μη σφοδρᾶς ὑπορ- 

χόσης" οὖ δὲ «οἷς ἠρέμυοις τῦτο συμυ- 
πίπ]ει. Αλλως. Εὐρμκουμ σολλού- 
κις ὅτι σφόδρα πεφρέντικε τὸ ἐπι- 

Πα τεκμυήρλο; πολλοὶ χα; φιυῶν» ὁ 
Αρορς» φρονούμδιΘ. ὅ' τ' αν)ρώ- 

πῶν. δυδουκὼς ἕν ἐξ ἄφρων κϑῊ σε- 
λάης νὴ ἡλίου κρὴ τῆς φάτνης σεκ- 

μυήρλο ")εἰα χε δὶ οὐλη)ῆ» γνώσκων 
ὡς ὀχὶ ποίντες εἰσὶν ἐπιφήμονες Ἔ 
οὐρφνίων » ὅτε ὠκρλϑέϊς κρη πεπτου-- 

υ- 



116 ΆΡΑ 
δουμᾶμοι εἰς τὸ κουτωλοωμυ βαίνειν τοὶ 
οὖ ἐρφνῷ χεκμυήρλω , (ὃ ἐκ ἫΝ 
« -“ ἣν - ΦΑΟ Δὲ »“» Α 
Ἡ μοὺς ΚοΉ μου λον ἡμνῖν γνώφῶων τη 

σκολίων ποιεῖται" οἷον, οὐκ 2..- 

ζαὶ δ᾽ ἀν Ἐχὶ ξηρίω ὁτ᾽ 

ΤΌ 
λούίοσης, οὑκ πἥ δυῶν, ὐκ πυρὲς» οἷκ 
ζώων, νῦἡ ἐξ ἀλων, »ἡ ἐκ ποίντων 
τῶ κρυτούληψαν ἡμῖν σεορέχιο! Ὁ 
χφμῶνθ.». 

ι 

ἐρωδ[9ς δ᾽ κτ᾿ κόσμον 

Ἐξ αλὺς ἐρχϑ") Φωνὴ τἶϑὲ πολλαὶ λβυκώς, 

Κρυυϑον χε ϑυλᾳοσθν παρ φορέοιτ᾽ ἀνέμοιο. 

Καὶ ποτε ὁ κέωφοι, ὁπότ δύδιοι ποτέων᾽); 

Αὐτία ὑϑιηόντων ἀνέμων εἰληδὰι φέρον"). 

Καὶ οἵ ὧν ἐπι ξηρζ ὅτ᾽ ἐρωδιὸς) 
ἹΚεὴ ὅτων ὁ ἐρωδιὸς οδι τῆς 9ειλοίσ- 

3 ι Ψν ᾿ ,ὕ )ὕ 
σης ἐπὶ τίωυ) ξηρον σφόδρω κρῴ- 
ζων ἔρχηται » γίνωσγοε οἷς οἰνεμθυ 
πινουμυένε σημνεἰόν ἐφιν, ὁ δὲ ἔρω- 
διὸς, πὸ ὄρνεον ἀμφ, ίων ἐξὶ , πο- 

σὲ ζ οὐ ξηροῖς, ποτὲ δὲ ὧν ὑγρφῖς 
διοΐγων. σσογλώκις οὐνῦ ἐστὶ ϑιιλώσ- 
σης διωτράξων, αἰ δ) ὐνεἷ πνσύ κῳ - 
ὡς μέγλονῷς κρυϊεένεοι , κκἡ δεδοικὼς 
μήποτε αὐτὸν ἡ ὡκ τῆς δειλοίοσης 
τολκυμνίω περήλη » τεθορυδημένΘ» 
ξξεισιν ἐπὶ γάῦ, κἡ κρωυγοόξων τῇ 

δῦ νος Ὡς οὐ ἢ ΄ Ν Ἴδε 
φωνῇ »ὶ" τῇ ὠἰρέκ]ω πἼήσᾷ. ἢ“ φΦόθον 

δηλοῖ. γίνοντοο! δὲ αἱ Ὁ ξώων πῶ- 
ση ρ(ουσέο . ἤηριν οἱ ὀξύτητι, αὶ αἰδ)ή- 

ΕΝ. ε Ἁ ΦΙΝ »"Ν ᾽ ἣ σεῶς τοιχύτήτι' ἡ δὲ διτὸ τῆς αἰδ)ήσε- 
δι ἝἙ .Ἃ ΩΝ 2. 

ὡς διωιρείτοι "ἢ δ οἰφῇ, λαὸ ψυχεύ- 
τητος" σἰθαφολῆς" " δ’τὲ οὖν αϑυμυιού- 
σεως, ὀσφρήσῴ. ὁ ὧξ οὐῶ ἀνθρωπες 
Δία ῷ σκεποίσικωτοι το ψύχες 
“ποιρῳ»λαγεὶς φῦ, αἰδϑἰνεῖ, ἐδὲ τῇ 
ὄὀσφρήσᾳ “ἰὼ μυΐξιν χυμῶν εὖντι- 

“», ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ 
λωμνθόνετοο" ὶ δὲ ϑηρέω δὲ δύα- 
δϑησίων φϑοφ οἱτοῦντον , σημυοήνη τοὲ 
ἐσόμϑνα. φσύγη Οίνωυ ὁ ἐρωδιὸς τίω) 
φλαοσων, ἡ χφμώγω «ξρωιο)ό- 
εδνΦ.. πὸ δὲ. κινυμϑύ “ ϑοείλωοσαν, 
ἤηθὶ» κινειδρε κ»κἡ πνεῖν μυέγλοντος 

εἰνέμου γ ὑπὲρ τίν ϑοίλωοσαν ᾧο- 

ρέοιῷ »ῦἡ κομυίξζοιτο ἐπὶ τὴν ξηροὶν ὃ 
ἐρωδὶός. Καί σοτε κέσφοι) 

Απὸ κϑινοὺ τὸ κινειμδῴές ἀνέμυς ὦ Ὧν 
ἐςὶ σηυνέξον. ὁ δὲ κέσφῷ» τὸ ὁρ-- 
ΝΣ ͵ ΓΟ ; Ξ 

νεον ἢ λειποσεέρκων ἐφί" σφόδρο 
οὐτὸν ἐπιλείπει ἡ σεέρξ. Ὁ ἕξιν ὀξέον 
μόνον φεδὸν τὸ τεροί. ἔσι δὲ ὅλον τὸ 
ὄρνεον ἰσχνόν" οὐεὶ δὲ φιληδοιυῦ τι ἐ- 
ἴα τῶτον Ὁ τὸ σιτέτει Θϑὶ τοὶ 
ὕδοωτω οἰνωσρεφόμϑρον » ὡς καὶ νί- 
κανδρος,(Θηρδύων ὠφροῖο νέζω κλύ-. 
δὼ λσυχρφήνεσοιν" ἐπειδοὲν οἱυ αἢ- 
δὅ)ηἿ ὀλίγε “νοῦ κοιζς πνν μυὲλ- 

- 3 ᾿ 

λοντος, ἱπῆωτοι . ἃ φδύγων ἢ’ ὧνε- 
ΓῚ ᾽ ϑὲ «ὯΝ; ἂν ἐπ) ἂν ΓΑ 

μὸν :οὐὰ αὐτῷ τὸ ἀνεμθυ οὐνγεασξό- 
“Ψ -“ « 

στωστος . ἵνο πνέων ἐκεέϊνί(Θ», Ούτε ὡς 
» Ε 5.5, ͵ ΄ ᾿ ἢ, 

ἐπ᾿ αὐτὸν φερφιδύς. σκέπῃ οὐ τὸν 
ποῖς πΠεροῖς. τέχνῃ δὲ αὐτὸ σοιέϊ ὁ 

κέπφος" εἰ Ὁ ἐπίξο γεν ἐφδυγὴν, 
ἢ ᾽ 
ὁπιάγεν ἔχων δ΄ ἄνεμον ὠνωτελλορθβ- 

»"» -“" 3 

ων ' «δὶ τὸ σῶ κου» αὐτῷ πῇερῶν οκ 
» “.Ν “ 

Ὁ ἀνέμου, κφκῶς ὧν διετίθετο. νενῦ 
δι Ὁ ΄ “ [ Ω 

δὲ οὐντισδόστυσος ἱπω); δώ πνέων 
ὁ ἄνεμος σκέπῃ αὐτῷ δ πῇερφὶ τὸ 

εἰ 2 Ν ν Υ 
οὕτως ονέζκῃ τὸ πνόῦ 9... ὁτῶν ὅν 
οὐωντίοι “ὁ μυεγλόντων οἰνέμνων πνεῖν 
οἱ κέαφοι εἰληδοὶ πέτωντοι , θυτέςε 

κριοὶ συφροφζὺ, κρφυτοὲ ὠγέλζω κι- 
“ “ ᾽ ἡ 
γῶντο » ὅτε πνσύσετοι ἄνεμνθ». 
" Ν 

Εὔϑιος ποτέονται ) Ἐὐδιφνῶς φέρων- 

τρί 



ΔΑ' ΤΌΣΗ 

τοῦ ὅτων φξραῤόλώντει ῥ δ νέμων, 
ὅτι πνόύ κοτο ἔς «αύτε οἰντιζθό-- 

σῶώσοι ἣ΄“ οἰνέρυων ἱπῆανται. φέρονται 
δὲ ανψιαξόσωποι,, ὡς ἢ οι ἐ ἐχϑύ- 

ΜΙ Α. 17 

ὃς» ὥθὸς ἄνεμον νηχό υϑροι" Χούτοζ-- 

σΈλει ηὉ Τὸ πῦκο τί φράκἊυ τῆς 

λεπέϑθυς, οἷκ κεφαλῆς ἐφβχόνϑυ- 
ον. 

Πολλάκι Βὴ ἀγρία δὲς γϑοσαι, ἡ Εἰν ἀλὶ δἶγαι 

Αἴθυνωι χερσοήα ἕνα οσον) τὔερυτιοσν. 

ΕἸ μφέλη δρξος μεηκυγε) οῳ κυρυΦησιν᾽ 

Η δ κα πατποι, λϑυκῆς γήρφον αχανϑνεν 
Σ μα ἐλροντ᾽ αϑέμωου, κωφῆς ἁλὸς ὁαπότε πολλοὶ 

ἄκροι Ἐχαπλείωσι, τὰ ἄ παρος, ἀλλα δ᾽ ὀπίοσω. 

Καὶ δεροος βερνται τοὺ ἀφραίσαι ὄνον] ἴωσιν, 
Ἐνϑὼν ἐ ἐπϑρλόμονοιο αὐξεσχοπεῷ αἱ αὐγέμιοιο ̓ 

Καὶ ΟΝ υυχία μελαμὸρ ὅτ᾽ ἀἰφέρες αἀἴοσωσι 

Ἴάρφεα, τὶ δ᾽ ὑπιϑον βυμοὶ ̓κὑπολβυχαίνωνται, 

Δέδεοθαι κείνοις αὐτέου ὁδὸν ἐ ἐρχομεένοιο, 

Πυϑυμαᾳτος" Εἰ δὲ κενάλλοι οὐγὰντίον ΚΟΑΜΑΥ 

Αλλοις ἀξ ἀλλὼν μεέρέων, τῦτε δὴ πεφυλαξο 
, 3 7] .ν Ι! ! 3 ! . Πλυτοίων ἀνέμων; οἱ τ᾿ ἀκρίτοῖ Εἰσι μαλιςα 
.Σ 7 δι ἀϑ μὴ , Ι 

Ακριτα ὃ πρείϊοεσιν ἐστ αὐδρασιπτεκ μι ἢ ρφισίγαιο 

Πολλούκι δ᾽ οὐγομείδες γῆ γῆοσοι 2 

Νήασας νοῦ οἰγολαί ς ποὶς ον τούς 

νήσοις Δ]ατει βέσοις ὄρνεϑεες λέγ, 

ὥς αἰνημιέρφυς χῶρ οὐγφίας" ποὶς 
δὲ οὐδεύδος,, εἰν οἱ λὲ δίνας φησὶν. 
ἐπειδὴ δινεσῶν οοὐπον τῇ ϑεελοοση 
ἐπεγίνεπεε τις δῖνος, υτέςι κυκλοτε- 
ρἧς τοὺ ς φορῴ. τροῦζ ἐ ἐπὶ τῆς 
χέρσου φησὶν » ὅτων ἀνοίοσ τοῦ τοὶ 
τοεροὶ, ἄνεμθν σημνομίνφ" φδύγοντω 
Ὁ δ, ϑορλότηιον χάρμνῶνον, τὸν) οὐκ ὃ 

)ρολιύτίης ὑ ὑγρότητοι ἁποξοίγλουσιν, 
ἐπὶ ὶ τίν χέρσον πειρριγονόρδμοι. 
Η νεφέλη ὄρε(Θ-) Καὶ τοὺς ἐπὶ τ 
ὁρῶν ἐμηκεινομδώως γεφέλας, 

πνού μος εἰνοί φησ: σημυουν κοί: ῷ 
Ὁ οὗτοι εἰς μυῆνιος ἐπτι 
πύκνωσιν τῷ ἐερος. ἰσιῶρ δὲ ὃ ὅπ 
σιουιφοέμϑυοι γεῷελεοη ἐπὶ πος ἣ ὁ- 

ρῶν οὐγερωυρεάοιςς » οἰνωστοούον ) ̓ ἕως 

ὧν ἄνεμθς πνόύσεις, ὠθήσῃ αὐτείς. 

ὅταν οὐῦ ὄνεμος ἐρξιγτοοι κων 



χιϑ 
τὼ γεφίλδω ἐπεκὶ είνειν αὐτίω, ὁ 
τῦτο πεκρυΐθλον τίγησιν εἰνέμου μη. τῶ 
κύνοντος τἀ νεφελίω. Ηδο κοὴ 
στοίπστει; λόυκῆς ὙΗ κωνϑοι ἡ κου- 
λερδύη κινοέρῳ ,ἐπειδοὶὲν ἐξαυλήσῃ, 

οὐφηδττο. γήρφμθς δὲ αὐτῆς ἐφιν, ὁ 
κουλούμϑυΘ. ποίππος. ὧν δὲ τοῖς 
παρα ελατηίοις χοθίοις; ἐπειδεὶν 
πνόύσῃ ἀ ἄνεμος ̓ οἱ πώπποι κοῦφοι 

ἔντες  δὐφιπῆοι ἢ ἡ εὐ  )ρυπῆτοι, Φισὸ 
ὀλίγου οἰνέμου οἰνωτοεπό οι ἢ ἐμ»- 

σπἰπῆουσι τῷ ὑδοῖε, Ω ἐπιώλέοντες, 
δῆλοί εἰσὶν. ὅτι οἰνέμιθυ κατιόνζς 

σημυεῖον εἰσιν. ὁ δὲ λόγος » Ὁ οἱ σεέτο- 
στοι οἱ τινές εἰσ: γηρφύ μοι οὐκοίνγης; 

σηρυεῖον ἐγγύονό οἰνέμου;, κωφῆς κὴ 

οἰνοιδδήτου οὔσης τῆς ϑειλώοσὴς. το 
οι κωφῆς εἷλὸς, τῆς οἰνεπουι )ή- 
σου εἰνέμου. (ὃ Ομνη Κύμῳτι 
»ωφῷ ̓ δ ΠΑΝ ΣΕ ΝΑΩΝ, 

ΤΩΝ ἿᾺ πείρος;, ἄλλω ο; ὀπίοσω ) ο- 
Ζων πολλαὶ γηρϑέμωτο τῆς οἰκρίν γος 

εἰς Ὁ ἄκρην ὕδωρ «λέωσι ,. τότε ὡ- 

γεβον λοῖ, τοὶ “ ἐὰ κω τουπί πῆ οντοι εἰ εἰς 

710 ὁ ὑδὼ ̓  ἄγλα δὲ ὑφερον κρφιίωφερό- 

α' πείππος δὲ ἐςιν, ὑμνὼ κελυ- 
φανώδης. Κοὴ θέρε(Θ» βρονττύ τε) 
Παροὶς «οἷς αὐ γυπῆίοις κεκραιϑύαι εἰ- 
σὶν οὐὲ ὥρη! τὸ ἔτους: Θὲ χιὼν ἐχά 

ῶ φπθσήκοντοι, οἷον οἰφραποὶς ὸ 

βοντείς. " ) )έρος ὁ ὁμαίως" ὠ δὲ οἷς 
ἐἴγλοις μυέρεσι;, ἀκφετοί εἰσιν » κα οό- 
δάσο . ὦ πολλοίκις ον κρηρῷ, θέρες 
βροντει Ω οἰϑρωπτοὶ γίνονττοι! τὸ Σ ὑεζς. 
πϑξ οὐ φησι : "ἡ ϑέρες δὲ, ὅ0ε) αἱ 
βροντειὶ ΠΝ οἰρρωποεὶ γίνονπτοι, χκὶὶ ἢ οκ 
νοτίων ἢ οὐκ βορείων, ἢ οθεν δήποτε, 
οκ Ούφυ τῷ μέρες σκόπει ἐσόμδϑυον 
ἄνεμον. τὼ βροντὼ ἃ οὐ φασι 

κρΐὰ Γ γίνεοζ τ νεφῶν" τίω δὲ 
οἰςρουπί καΐρ φὐθίτριψν Ὑ ῥηγνυ- 
Ερενων γεφῶν. Φύτων οὐ, ῷησι» 

ϑέρες γινομϑῥων - ἄνεμον ἴοι πνδῦ- 
σύ ον ἐκεῖθεν ὁ δεν γίνοντοο!" ἡ Ὁ Θ᾽ 5 
θέρος ἔκκαυσις ὠκχφήοσοο ἢ, πουχον 

ἃς ἘΓΑ ΤΡΘΗ 
τῶ “ εἰσι ὑδὼρ οὐ ποιεῖ με- 

μὰς εὐ ές λετδευύεσου δὲ αὐτὸ 
οἰρουοῖ, γφὴ εἰς ἄνεμθν Δ|σλ ύει. 

Καὶ Δ] νύκζῷ, μέλαραν ) 0 αὖ- 
λὴρ σφόδρα ἐ ἐςὶ ὶ Δ᾽ ὠπυρίθ», ὅ0εν καὶ 
πὰς όβῳ ποιρᾳ εἤϑω. ἕξι δὲ ὅτε 
"ἡ ὑπὸ τ ὑλίε ξηροὶς ἀγαβυμυιαίσης 

δέ). Στὸ τὴς γῆς: κα ξηρῆςῚ ὧν 
ΚΘ πυρώδης ̓ 'πυκνόρψϑμίθ.» λτο- 
πέμυτοᾳ τινεὺς ὡςαῇ απ νγῆρφς ὃς 

λὐσογοϑσιν οὐφέρων εἶναι! ὃΞ 
μοίς' οὔκ εἰσὶ δέ" αἰ ἡ οἱ οἰξέρες κι- 
νουυῦττοι Ν οὐγλοὶ φσιλβηδόνες πυρώδης 

εἰσὶν, ὡς, ὡς ἐφάυ,λποπέβυπῳ δ)ουδίρ᾽ 
διὸ Ὁ ὀλίγον δραμυϑσοι : ἤπερ ονται, 
ὡς κϑὴ οἱ απιν)ῆρες. ὡςτε Φ αἤ-- 

ΠΣ ἐξὶ πύκνωσις πὸ τοιξ. ων 
γυκτὶ ὅν, Φησιν, ὅτων τόσων με- 

τωβίσᾳς ποιῶντοο! οἱ ἐφέρες" (τξτο 
γοΐρ ἐσι πὸ αἤοσωσι τουρῷεα.) ὀπιόλεν 
δὲ αὐτῶν οἱ ὁλκχοὶ λωμυφυξϑὶ φαήνον- 

προ, ἀσϑὸς δογφὸν δὲ οὐηοῖς “οἷς ἄφρω- 

σι τἰὸ αὐτἐν) ὁδὸν ἐρχοδύε, πονού- 
μος: οἷον ἔων λπὸ "Ἢ ξορ εἴων (ἐς 

ἐρμιοὶς σοι ων. : δορέας πιαύσεται. 
ἐαὶν δὲ γοτίων, νότος, κουτοὶ τω 
ἄφρων κίνησιν. ῥυμθὶ δὲ ἤγουν ὁλ- 

κοὶ, εἰς μῆκθ. 8 ᾧ πυρὸς οκτείσεις. 

υὐσολόυκαίνονται λόυκωνϑ ζονται, 

τετέσιν οἱ οἰξέρες ἐπιασων) συρι[μυὸν 

ἢ 9) λόυκόν.. λέγη δὲ τὸς Δ|άτ- 

νᾶ, οἱ δ: οὐφέρες ᾧ ἐκ εἰσὶ, γένεσις δὲ 
πυρὸς φερφμυένε οἷς ποιρῳτείψεως 
οἰφέρων.. σημνέλον δέ εἰσι πνδύμνωτος, 
ὡς κὸ "ἡ ἡ οφροωπὴ Ὁ ἡ δροντὴ γίνεἢ 
οκ δ νεφοίν πειρᾳτφίψεως.Β ἡ ἡ ἔκ- 
ϑλιψις ἑνχρύχου σημυέίον Φ' “ὡλησέον 
γίνε" πυσύ κοΐς. κὸ οἱ αἰ ὁ τῶντες ὁ ὅν 
οἰφξέρες ὁεν Οκ τη, ΠΝ ομκέϊαεν δὲ δὲῖ τὸ 

πνδῦ μον πϑος δυῶν ὠϑεῖ» αὐτὲς 

ἐκεῖν" δεν ὦ ἡ κοιίὶ πίω ὁδὸν νου 

ἐπι φνμ, ἤνμ κα. ᾧ 
πθνν οἰφξέρων ᾽ Χ0] πιπ]όντων ἊΝ 

9 αἰγέρος εἰς ἢ οἰέρφρ»τὸ ) πνόῦ μθ» 

ὅϑον ὦ ὧν μέλλῃ πνόύσῳν » κινέ ἐκέϊγεν 
αὐτοί" 



ΔΙΟΣΉΗ ΜΕ Α' 
αὐτοί »ἡ ἡ πορείον, κοϑ’ ἀξ χωρῶσι, 
λουκρφήνεττοι , κρΐὶ φύσιν τῶ ὠφέ- 
ρῶν ποι ουμύτευν. ; εἰ τε ἐπ᾽ ὀλίγον» 
οὔχεις ὧν ποίλιν εἰς ἢ αἱ γέρῳ ἀνελ- 
θύντων, ἡ ἔκλαμψες σβεδ)ἢ» υσὸ 

τῆς γερμότητς τὸ αἰ)έρ.. Ἐΐ 
δὲ κεν ἄλλοι ) Ἐὰν δὲ τα ὥλχιοι οἰςέ- 
ρες ονωντίοι “ξ φυξϑειρημϑμων ὁρινῶ-- 

σι, ὁ ἄχλοι ἐξ ἄγλων μιερῶν, Ὁ- 
σίωικρῦτοι φυλώοσε, παρηρίων ἐ- 
νέμνων, οἵ τινες οἰ νουπγέοντες , οὐτοίκ- 

ΤΩ 

ποι Κ ἐδιόρατοί εἰσι, τὸ πνέεσιν ἃ μος 
γ ,» “ὦ « Ν ἐνθὲν κοῤκέγθεν, ὡςτε μυὴ διωκρφάήνε-. 
ἀχ. πὸ δ» λοι ἐξ ὄγλων νερῶν. 
θυτεςιν οκ παντὸς μέρες τὸ κόσμυε» 
ἐπ᾿ ἀνα φλῆς, δύσεως, ὠρκ]ε ὃ μυέ-. 
σημυξοίας. τὸ δὲ ἐπ᾽ οἰνδροίσ: τεκμυή-- 
ρα, ἤτοι ὅσον ἐπὶ τῇ “' ἀνθρώπων 
νοήσᾳ ἢ σημειώσει, συξκεχυμνένες 
ἀνέωες ἀεὶ πσϑος δὺ κοι. ἐδ' οἱ ἀνδνες 
τεκμνήθλον δωνηϑ εἶεν “έν, ἐπὶ τῇ 
τότων συ[χύσ'ᾳ κ»ὶἡ οἰκρισίᾳ. 

Αὐτὰρ ὑτ δΖ δ φφιο κ᾿) Οκ γόζου αἰςρατῆησιν, 

Αλλοτε σὴ ὧκ ζεφύροιο, ὸ ἀλλοτε γϑ βορέαο; 
Δυτότε ἃς πελαγὴ ἐγι δείδις γαυπίλος αὐγήρ, 

Μη μἷν, τῇ ἵν ἔχη πέλας, τῇ “ἢ ὧκ Διὸς ὑδωρ᾽ 

γΥδωτι γὸ τοοσο! δὲ περὶ φεροπαὶ φορέον“). 

Αὐζὼρ τ᾽ ἐξ εὔ 9:9) Ἐπειδεὶν δὲ 
οὐκ Φ εὔρφυ ἀσροίπη., κὶ οὐκ τὸ 
νότου, πολιν δὲ οὐκ τῷ ζεφύρφυ, τὸ 
τῷ βορέου, ὥτε ον πελώγᾳ ναύτης 
πὶς ὧν, φοξ ἕπου »μυήποτε ὁ κοι ρῆς 
αὐτὸν ὧκ βαίλλη» τῶτε οκ τῷ πελοί- 
γες ὕδδυτι, τῦἡ τῷ ὦκ τῷ Διός" αἱ 

οἰσρωποὴ αὗὑτοι,. ἐπὶ ἐσομνένε 
σφόδρα, πολὺ ὑετῷ γίνον)" φαί- 
γογτα! γ0 πωνΐρ γόϑεν ἀφρωποὶ, διέ- 
ξοδὲν αὶ διδόντ, Ὁ» τῇ πυκνότητι τῷ 
οἰέρ(Θ." χρη χέμέρλον 29 τὅτο τὸ 

σημνεῖον, μϑιυνεέσης αὶ συξοΐίσεως. Μῇ 
“ὉΥΥ 7 

μιν, τῇ αὶ ἐχῃ πέλαγ») Απη- 
3 “ ᾿ λ » 

ρον ονταῦ οί φησιν, εἰπων, μνὴ αὐὖ-. 
τὸν πότε ἔχῃ τὸ πέλαγίΘθ-" ἐἴασε ἡ 
οτελῇ ἣ- λόγον. τῷτο ὅν ἐςι, μυηδὲ τὸ 
πέλαγ», μηδὲ ὁ Ὁ Διὸς ὄμυβρίΘ», 
ἤη)ϑων Φ οὐροιν οἱ΄- εἰπὼν ἡ » τῇ οἵ; 

ξ Ἁ ν) ᾿ , ᾿ ἀπ: ὦ 
οι Διὸς, ἐϊώσε πὸ λοιπόν. σὺ δὲ νόες 

μη πέλαγ», ὠλλ οὧκ Ὁ πουρφυκ9-- 
“ ") ἈΝ. δ᾽ Ὁ 

λεϑουῦτος, ὀμυβρον- τεῦ Ὁ ἐραψῷ ἃ 
΄ ὅΦν ὑ ἸΣ ᾿ 

πέλαγθε, αλλ ὁμιορῶ. σαρξ- 
πεταῖ. 

Πολλάκι δ᾽ ἐρχομκίνων ὑετῶν γέφεα ποι λοιθῳν, 

ΘΝ μάλιςα πόκοιτιν ἐοικότα ἰ; δαλλονῖ) 

Η διδυμ ἔζωσε “]4 μέγὸρ ὄρθιον ρας" 

ἐπε χᾳ) που ὡς ὥλωα 
Ι ᾿ ΣΡ 

μϑηαινομένζευ ἐχά αφῆρ; 

Πολλάκι λιμγα)αι ᾿ξ ναλίαι ὀργιδας 

Απλη- 



᾿120) ΑΙ ΡΤΑ ΤΌ Ὁ 

Απλητον κλυζον οόωδραι ὑδουτεοσιν 

Ἡ λίμγζωυ περὶ ὶ δυο χελιδόνος αἴοσ ον), 

Γαςέρα τύτηουσαι αὑτως Εὐἰλυμϑρον ὑδὼρ 

Ἡ μάλλον διάλαὶ δυεαὶ . ὕδροισιν ὀγῴαρ, 

Αὐτίϑον δξ ὑδαίος, πατέρες (οθωσι γυράνων᾽ 

Η τευζς ὀρθρινὸν ἐρκα 

Ἡπου καὶ λόχέρυζα ΓΝ 
᾽ 

ἀλολυγων' 

ἡϊονι πεϑυχούσηῃ 

Χειμᾷτος Ξρχομδμα χέρσω ὑπέχυψα κορώνη, 

Ἡ ποὺ καὶ ποζᾳ μοῖο ἐραψατ χει τὸ α ΙΒ 

Ὡμοιῖς ἐκ κεφαλὴς" ἡ ὃ μάλα ἀν κολυμίβα 

Ἡ πελλὴ φρέφεται ΓΝ ὑδὼρ παχέα κρωζύσοι. 

Πορλώκι 6 ἐρχομδῥων ὑετῶν ) 
Ἰπολλώκ!: δ᾽ ἐρχειδῥῶν ὑετῶν "» φΘ- 

πεώρφι}εν, χϑηπεὺ ἐλ)λέν τὸν ὑετὸν, 

φαίνεται νέφη ὁστοῖου πόκοι ἐρίων, 

ζω λέγῃ γέφη ὼς μὴ πείνυ πρανῆ 

ἐκένα γοὶρ ἐλϑόντΘ. ἤδη ὑετοί εἰ- 

σιν" εἰγλοὼὶ μίθῦλλον ὁλίηθν λόζκοὶ, Ω 

μὴ ποίνυ σφωνεφρωμυμνένος » οἱ ἔφι ἢ 
“οὶ ἔρλο; κθὴ δηλονότι φῳοοιόντίΘ» 
96 κρηδοῦ» ὡς ἐπὶ ζοφωδέσερον, 
χρθοῦσι» κατ᾽ ὀλίγον τϑ : ὠϑουιώτί(». 
πνόύ κατ. αὐξομυένε" ἢ ὅτι τοὶ ὑ-- 
γε γέφη σημυεϊοί ἐφξιν ὑεφῦ, ὧδ 

πόκοις σπειρεήκοισε" «γεδὲν δὴ «τόγ- 
29:5 ἔοικεν ἐδ 79:6: Η διδύμνη) 

Καὶ τί ἜΑ ἰθν οὐκοαθέσερον 
ὄμίδρων σημυέϊον ἡμῖν δίδωσιν: λπὸ 
"» ὀλίγης τῆς ὠέξ(Θ» συ[χύσεως μυΐ- 
ων ἴραν συμ οόνεε πω ὁτῶν 
δὲ πολὺ τὸ σύκνω κου ἡ Ὑ νεφῶν, 

λαὸ αὶ φεῴτης γβνομένης, ἰφραδῷ-, 
ὅὴΣ γίνετοι ὁμοία τῇ «ὐξε,εωφῇ» 

᾿ς ν πολιν σημυοιήν ουστο" δύμη 

ὙΠ ή" ὅτω ΝᾺ οὐὐτῆῇ ς ἐφὶν ἡ σύςου- 

σις τῆς χεοιῶς. ἥ δὲῖοις ὁ ὁ μονόγθ6- 

ὅς ἐφι" σευυίσευτοο! “Ὁ ἐξ ἐξ ὑγρότητΘ» 

τὸ  ποιχύτιγος τὸ 5 οἰέρίθ». ἐμυπίπίεσοό 
ἡ τῷ ἡλίς οὐἰκπὶς, (ΚΣ οὐκ τῆς στοὺ-- 

χύτητος δεικνέϊ δαὶ μὴ δωυαρδύη “ἢ 

ἐπὶ πολὺ οἱπλοῦτοι., κϑῊ Σαιτελεῖ . 

τίω ζώνἀω πουύχὋν" ἅτις οὐκ τῆς δ 

νεφῶν ὑγρότητί. ὃ πευχύτη τος 96 
εἰέξίΘ», κκὶ τὸ ποικίλον ἐχ4. Ανώξι» 
ἐϑῥης δὲ τὐμϊ, ἶϑαν φησὶ. μιὰς, ἀϑί- 
κφ ὧν ἐπιπέσεωυσιν αἱ τῷ ἡλίπ οὐὐγοιὶ 

εἰς πουχευ ἢ πυκνὸν οἰέρο" ὅ0εν Ὁ (ὦ μ᾿ 
φξότερον αὐτῷ τοῦ ἡλίου φοινικοῦν 
Φαίνεται. Δἰακοιόρϑρον ΣΟ Υν οὖκ- 

τίνων" τὸ δὲ μέλων . κρφύμδοον 

κωσὺ τῆς ὑφρότητος. - γυκτός; φησί 

γίνεὐϑαι σίυ ἶριν λαὸ τῆς σελέης" 
οὐλὰ αὶ πολλώκις Ν “]9 πὸ μεὴ σων- 

σέ λίωον εἶναι “ἰὰ πανῶς, μ οὐδ)ε- 
γέσερον οὐ τέων) φῶς ἔχῳν τῷ ἡλίου. 

Μητξό "δῆς δὲ τὰν ὶ ἰθᾺν αἰϊοολογῶν, 

ῴησιν» ὁτῶν ἐξ ὡγωντίας τῷ ἡλίῳ 

οὐφου) ἢ γέφος πεπυκνωμδύον, σίννι- 
κφιῦτος ἐμυπητόσης αὐγῆς Θνέφος ᾿ 

κνῶ- 
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ΑΥΟΣ ΜΖ ΈΡΕ Ἅ, 
κυοϑουυῦ “]ὰ τίν" κρῷσιν γίνεττο!" τὸ 
δὲ αἰδεφοινόμϑυον τῇ αὐγῇ » φοινι- 

ωῦ. τὸ δὲ ὃν κοίτω., λοῦχόν. τϑτο 

εἴνοι ἔϑεσονν ἡλιώπον φῶς. Αφατοτέ- 

λης δὲ, κρυρπή ρακί ἐποιήσοι» ἔμ»- 
φασιν" πέφυκε δὴ τῷ», ἄοτεν τἀ 
ὄψιν φοϑλ:πίαεσων Οϊς λείοις σώ- 
μίϑυσι , Ὁ κρίωκλωμδῥάν ς οἰνώκλω- 

μένζο. Φιβον δὲ ἄναι δ- αἰέρου Κρ 
τὸ ὑδὼρ. ἐποὶν Φίνων εἰντρερὺ 6. 

ἡλίς νέφος συςῇ  σστυυεφσὸς κρυτοὶ ῥο-- 
νίδωυ, ἐγ{νεὼζ τὴν ὄψιν κριϑ᾽ ἑχοίφην 
ῥων! » Ὁ τί ἐπὶ δ ὅλιον αἰνού-- 

κλωσιν ἰψήν. δόξων σ᾽ ἐμυποιέῖν ξ᾽ 

σὐῤφν Ἐν δ᾽ ΤΩΡ Τα τ τὸ 
“πόσην ἐχῶ οὐ οὐ Τίν » ΔΙ τὸ οῷ 

ἡ ρνοῖν ἐπ ἐκείνες τόπες διοίφη κου. 

Ἡ κοή που τὶς ἁλωώ ) Οἱ λωμνωθθὶ 

ἰδαε όνοχ τον, ἡῳνεν 
γος ἐχεσι Ὁ ποιρέχουσιν » ὦ ὃ ἡ 
σελζώη "ἡ ὁ ὕλίος, ΟΣ τῷ ἀέρῶ» 
πουχύτητος » κἢ αὐξὲὶ ὥλωας ἔξωθεν 
αὐτῶν ἔχεσι. δῆλον οὖν οἷς ἡ μνέλε- 
γώ ὥλως ὕδευτός ἐςι ποιητικὴ Κη 
σημνουντι οὶ. ΤΠολλοίκε λιμυνοῦῖο ) 
Οτῶν Ὁ οαἰδϑητοι ἐσοινένε χαωυώ- 
νῷ» ζὰ ὄρνεω,, τοὶ φιληδουΐτο Ὅῖς 
ὕδοισιν, ἐπειδὴ μνετ᾽ αὶ πολὺ ἕξαι χή- 
μνὼν 9 μνέγλεσιν ὠφίςωδκ “3 ὑδχώ- 

σον" πεὶν οἱὖ ἐλϑέν ἢ χφμώνω, 

δπολούώσι ἢ ὑδοώτων » ὡς μυέγλοντοῦ 
αὐταν εἰφίφωδ,, ἡ λπογοινίζεὰχ δ 
δτογωρφεάγαι. τὸ δὲ , οὐιέψϑυωι 
ὑδιώτεοσιν, ἤγουν ἔ[κοιϑ ἐἴσοη ἑαυ- 
σοὶς τοῖς ὕδωσιν. Η λίμνών αἰθὴ 
δηϑεὶ ) Ἐὰν δὲ «ἰδὶ λίμυνάυ γελι- 
δόνες σευνεγὲς ὁῤμνῶσιν ω τῷ ἵπα- 

ὅλαι. τῇ γαφέρα τύπ]εστω τὸ λιμ»- 
, ! , 2) ΄, ᾽ 

Ῥοῦον ὑδὼρ, ὅτε ἐται χινών. εἰλυ- 
. 9, ᾽ 

μυένον δὲ ὑ 6. τὸ ἤδη ὡκ τῷ ὠνέμϑυ 

συτραφὲν ; κὶ ἤδη οἰρξώώμϑρον κινεῖ- 
γώ. ἩΗ μῴϑλον δηλαὴὶ »γυεαὶ πῆς 
δδοισιν )Ὸ ὑδ)Θ- ἔτ» εἶδός ἐξιν ὅ- 
ῴεως, δετὺς βατεώχες σιτέϊτοι, 

ΓΝ ὦ " ΄ δ ἀν 

ὡς ἔχορδρ παρῷὺ Νικάνδος"Ἃ] ὶ τῶτο 
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ὑ οις ὄνέία Ὁ ὥ βατοάγων γγύ-- 

με 5 τ οὐδεν ἧχι 
" ᾿ ) »" 

ἔσω!» φησὶ, πεκμυήθλου χιᾷυνῶν», 
ὅταν μ(ολλον ποιροὺ τί σιευήθήων 
κραυ χοέξωσιν οἱ βάτραχοι, οἵ τινές 

εἰσιν ὑδδοις ὀνήαρ. στοῦ αἰγνπηίοις 

ὧν τοῦ θέρη μιᾶζον κραυγάζεσι. 
φυξοςδοκία Χ ναλῴων δούτων, οἷς 
φιληδξσι, τὸ οἰφ᾽ ὧν ζῶπι. σημυέϊον 
δὲ χαμνῶνος οὐ φωνοὴ ζ΄ βωτῥοΐχων, 
ἐπειδὴ προ αιδϑοώνονττι 5 ἐπ᾽ αὐὖ- 
τῷ Ὁ ὕδωτῷ» μνετωλλοσ ομνένου εἰς 

ψυχρότητω. χοάροντες δὲ ποῖνυ 
βοῶζιν ὁμ61: εἰσὶ ὦ ἫὋ ᾧ φίλυδροι;, 

μίούλιςτι δὲ φιλἕσι Ὁ ὀμυθριον" γλυ- 

κύτερδν γάρ ἔσι Ὁ πηγαίε. διὸ σῦ.-- 
Φρωίνη αὐτὰς, Ὁ «λέον ζωοηονεῖν 
ποιεῖ, ὡς τὸ (κὶ φυτοὶ κῴλλον ιὸ ἵ᾿ 
ὀμνθρανοῦ δοάγλεσι" γυρῆνοι δὲ λέ- 
295» οἱ ἐδιώπλωτφοι βώτθαχοι, 
τατέσι (δὲ γδυνή μουν δ΄ βωτθοίχων"οἰ- 
δάπλαςα Νὴ τίκ]ον: τὸ ἀποδω ὡς 
ἐπὶ ὃ ἄρκ]ε. Ἢ τούζ{ ) Η ὀλολυ- 
γον ὄρνεόν ἐσι, κοιτοὶ τῶ πρυγόνον » 
τὴ ἐρήινω φιληδοευῦ. ον ἐρήμιθις ζ(ί- 

γαν ὅσος, (ὃ 'ὸ ψυχροῖς τόποις; 
οἰντιλουμυξοίνετοι, ζοῦ κρύους, ΚΘῊ 
πεύζει τοὶ προσόρ)ριω. οἱ δέ φασιν; 
ὅτι κα ὁλολυγῶν ὁ μφίως ἐπὶ Οἷς ὕδι- 
σι χωίφφυσου »πρφζει ἡμνερέω, ξώ-- 
ον ὥσος λιμυνεῖ ον τὸ Φιλόψυχδον. ἕξιν 
οὖν ιἱπσόμνηκες »οὐδιοώρ)ρωτρν, ὅικ9ι- 

ον γῆς οντέρῳ πολὺ μυέντοι ἐχνότερον. 

Αραφότέλης δὲ τοῦτα σον οἶδὲν, 
οὐἰγλοὶ τῶν Ὁ ἄῤῥενος βωτθοόχου φω- 
νὼ, σημνέϊον εἰγωΐ φησ, πϑὸς συ- 
νουσίας ὀργῶνῷς ἐπὶ τ θηήλείων. 

Ηπου ἡ λωκέρυζω ) Ὑπέκυψεν, 
ἐντὶ τὲ ὑπῆλθε. λέγᾳ δὲ τὰ χερσουί-- 

ὧν κϑρώνίω" εἰσὶ ἡ οὐ δεολαήιοι 
Κρ Ομνηρᾶν, Τανύ[λωοσ:οἱ τε Κ9- 
ραΐγαι. ὁ δενοῦς, Ὁ ἡ κθϑφώνη ἡ .ε9- 

σοίω οὐ αἰγιωλοῖς «ϑϑσῆλῦε; χδὶ 
πειροὶ τῇ πεολοίοσῃ ὥφνη, ἐρχο- 
μένα νεῖν πε ὼ ζῖς ὑ- 

σινς 
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δὰσν. ἘἩ ποὺ νὸ ποτωμϑῖο ) Καὶ 
ἥ κορώνη » τὸ κόρωξ' Ὁ δ οὐτῷ 

ογήες εἰσί: σφόδρα κοτείξηρον τὸ σῶ- 
ἀοἕ γχέὲ,, Οἷς ὑλξαήν ουσι σφόδρω 

φιλὴηδεσιν. ὁ πτοὶν οὖν οἱ ῥχῆς χἰῶνθ» 

ἐπούδγ ων") ,. Ο ὑλροήνῃ οὐτῶν τὸ πὲ- 

εἰέχον το σώρμιονται, τότε Ὁ ἐπινή- 

Χον}) ζ:ς ὕδοισῖ, σφόδρα Ἣ» χαήρεσιν͵ 

εὐὐπτὸϊς. ὠνδὺ ἡ χφινῶνος . ἃὶ τοσοῦ- 

πὸν Ὁ ϑδὼρ 1 ποτίάέμνεον ἢ δ αλάσ- 

δῖον οὐδ ὀνίνησιν, εἰ μὰ ὃ Ὁ αἶδαέ- 
- ε ν .« , « , , ὡ 

ζον ὑ ρὸν ὑπορχα. ὃ δὲ λοηὸς , πολ- 

λοΐκις [ οὖ ποταμῷ Στὸ κεφαλῆς 
- 3) .ο " 29, ᾽ 
ἕως ὥκρων ἢ ὡμνὼν ἐφοίπτισεν οὐ- 
εὖ "»"6Ο» Ν “ ἡ 
ὴν., ἐδ) ὅτε τὸ σεῶσοι γήχ:)" Η 

πολλὴ φρέφε!) ΥΗ σεδ)λοίκις ἐδὶν οἰ- 

γα φρέφητοη ον ποτοωμίοις ὕδωσιν ἃ 
Θαλαοσίοις, σποιχείῳ τῇ φωνῇ κρό- 

σον τὸ δὲ φιωύτίυ ὠφιένοι φωννν: 

λοῖ τίω ὧκ παντὸς τῇ σύμοτϑΘ» 
3 Ἀ ζως; ᾿ ὃ. «ἡ ζο. 

οχ διάθέσεως κραυγώ, ἐπὶ Οἷς γι- 

)νομνένοις καϑ' ἀδονἀὺ ὕδοδιν. Αλ- 

λως. σοῦ ΄' ὀρνίγων βρέχουσοι 

ἑαυτοὶς τεῦ ὕδουτι, συξθσημνδήνουσιν 

ΑΡΑΤΟΥ͂ 
ὑετοὺς, τὐσσόμοεμυνἤσκον") τῷ ποίους» 
“ἰῷ δὲ γυέγλοντο ὄμυθ ρον » κοϑοέδ 
τοὶ δοσδρφυύ το τῶν υαῦϑ ὑγέω» ω» 

σῆς αἰφβάσερι μὰ ἄμ. λιμυ- 
γ οὗ! δὲ δὲ ὄρνιθες »νήοσα]. χες. 
ἐρωδιοί. ονύλιου δὲ, οὐ θυ! γυφῆνοι 
δὲ; οἱ οἰρ (λάᾶφοι βάχεωχοι. κε-- 
μἰτρβν δὲ οἱ βάτραχοι» χούάρόντες 
τὸ ὑλρῶ. πίω) ο᾽᾽ ὀλολυηόνα φασὶν 
εἶνε ζῶον . λιμνοΐψον , οἱ ὥλουῦν 
ἐψνόν. βώπηφ δὲ ἑωυτὴν ἡ κορώνη . 
Ψύχίθ. ζηηοῦσοι, ἤτοι Ψυχοιδύε 
τῇ ἔξω Φέρφς » τὴ εἰς τὸ βαΐδος πὲ" 

δκωδουμϑῥης τῆς )εῤμότητος Οἷς ζώ- 
οἷς »ἢ Ὁ δἰ τἀ ἔξω θερμότητα: ὡς 
ὋὋ ἐπιηρπολὺ φξὸ ἣ" ὑερών )ερκότε- 
ΜΘ» αὐτὸς ἑωυτοῦ ὁ ἀδθίγηθ. αἰνρ. 
ὠκϑλιβορδύε τὸ πυρώδους οκ τῆς 
ψυχυρδύης νεφέλης ἡ εἰς ὕδὼρ με- 
ταβωλγλέσης, ὁ εἰς ἢ: αἰθέγψον χω- 

ὀϑῦντος τόπον. ἢ πο οὶ χιοιρει τε κὶ 
σκιρτῷ, ἐπειδὴ φιλέϊ πὸ ψυγρῶ, 
[σ᾽ τὸ φλέγεῶχ" ἔσι γν ἡ κορώνη ᾧυ- 
σι κῶς “ερμνή. 

Καὶ (ὐες δον τοι πάρος ὕδατος εὐδίοιο, 

Οὐρᾳνὸν εἰσοαινιδὸγτες, αἰπ' αἸλερος ὠσφρήσξιγη». 

Καὶ κοίλης μύρμηκες ὀχὴς 2 ὠξα πανί. 

Θάσου ανζωέϊκαντο" ᾧ αἱ ἀρθον ὥφϑον ἴδλοι 

Τείγη αγέρποντες᾽ ὁ πλαζόρδμοι σκωληκὲς 
᾿ 

Κῴνοι, τὸς και λέῦσι μδηα)νης ἐγτέροι “γαίης. 

Και τιϑαὶ ζρνίϑες, πα] αὐλέκτορος ἀξολμροντο : 

Ἐὺ ἐφϑάφολοσαντο ἐκρωξὸὰν μᾶλα Φωνν, 

Οἷον τε σὰ λδον ψοφε Ἐχὶ ὑδαΐι ὕδωρ. 

- Ω 4) ε " 3 “ ᾽ “« ᾿ 

Καὶ βόες ἤδη σοι ) Οἱ βόες ἡ- μόν εἰδι. πδὴ στῶν ἐὸ ἡἁετθοαπο- 

βοψωμυένους »ὺἢ δια χσκονίζος ἔχοντες δὸν εὐν)ρώπων αἰϊϑηϊικώτερόν ἐφιν" 

ἰοὺς μιυυκτῆρας » οἰλδογ ηγικώσερφι ἐξαιρέτως δὲ οἱ βοῦς δἰ τί των 
νυ κ- 
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φυυγδήρων οἰρωίωσιν. ὃ ὅτῶν φίνων ὁ- 
γαϑυμιάσεών τῶν ὡκ ὃ τῇ οὐέρος 
“ἐκρῳσίας οἰὐδϑωνπτοι » οἰφορῶνζες 
ὡς ἐπὶ ἢ οὐρανὸν » ὀσιφραάνονπτωι «ὃ 

ΕΥῚ αἰέρῷῶν πουιχύτητί», πεὶν 3»ἐ- 

ὅϑαι δ᾽ ὄμυθρον" κϑὴ δηλοῦσιν οὐκ τῆς 
ὀσφρησξῶς » ὅτι ἔσοι χέμῳν. διὸ 

κρα συ ρύτερφι οἱ μυκτῆρες γηδνασι, 

πουχιυνομυέν τὲ οἰέρος» χη σύῃο 
συ κῳρῶς ἑλκομυένε. εὐλαὶ βιαιότε- 
Θον" οϑεν δ΄ ἄνωθεν ἕλκουσιν οἰέρυ 
μάλλον ἐψυγμνένον. "" ὁ τὲ : δέρμκω- 
πος κ(λλον πεπιλημυένε οἷ οἷα τ 9ερ- 
μο οωωποκλφόμνένε, . δυόμῆροι 
“ἀλείον ος ἐμ ψύξεως : τὸν κασεψυγ- 
[ψένον ἕλκουσιν οἰέρρυ. ἢ οἱ βόες οὖ 

τῇ ὀσφρήσᾳ ᾿ἐὐνώθεν ξλκονχες τὸν 

εὐέρφ, χιειμιῶνου σημνούήνου( συ- 
κνωμυένου γεὲρ «τΞ, β αἰξιγείαυ. «ἰέρίθ» 
"ΘᾺ )εεμοτέρφυ γινομνένου »ἦ λεῶ- 
πότερον τ ψυ ὑτερον πο ϑσιν ρἐ- 
χοπνεῆν σε κὸ ξλκήν ξξωθεν" το δὲ, 
ὕδωφς ονδέοιο Η ἤγουν μϑεσημυδρινοὐ᾽ 

"ὃ ὀρωνίε. ὁ δὲ λόγος ̓ ἐπιγείου κου- 
Θεςῶτος ὀμυξρε 5: δι βόες φεότερον 

οἰνωβλέψαν τες «εἰς Σ ἐρανὸν ἐσι- 
απτώνττι ἣ- οἰέρρρ » " ποιρφτλήσιοι 

γίνον ὀσφρευνομνένοις. Κι ὴ κοί- 
λης μνύρυνηκες ) Η γῆ σῶμ ἐσι σει- 
Χῆ Δ ότουν" ς οὐνου[κοῖον «σῶμ 

οὐτέν ὅσοιν » ,χεκρθοὶ ὃ 
ϑερμυῷ. ἢ ἔγεοι οὖν πόποι αὐτῆς κα- 

“νὸν φιῶσιν, εὗγλοι δὲ Φρέωυτοι τὸ 
ὑδουτο;, Ὁ δηλονότι κ τοῦ οἴ; 

ὀφειλομένοις" ἐπ αξδι, ἂν 

βά3ς αὐτῆς ἐφῃν ἡ ψυχρότης : τὰν 
ἄνω θερμοί" πὸ δὲ χαμῶνι.-. θεω- 

παλιν». δὰ φ βκϑέα : σφόδρ 2ερ- 
«(ο" καί βάϑες δ οὐὐτῆς ἡ δερμό- 
της χρφεῖ' ποὸὶ δὲ ὠγω- ἐγυκζῖαι, ὡς 
ἐπὶ ἕξ οἰν)ρωπένοων στυρίφάποων" πρὶ 

ὰ γοὶρ ἔνδον, πε χειμιῶγι ερριοί 
ἐφ ᾿ ὥςτε κοὴ οὐς τῶν οὔρων 
ΚΘ οκ τῶν σρευβοίλων. κρυπνὸν ἐἐ- 

φιένω (Αἰ τῳ οἱ αὐχρθὶ τὸ τοὶ 

ὑρρῷ σε ἢ πϑβ 
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ὀρύγ κωτο χάμῶνι, ἐπειδὴ ἐν βώθά 

ἐρὶ )ερικοὶ» τεῦ δὲ )έξᾳ ψυγεί. οἱ Ὁί- 
νων μυύρμνηκες » ἐπειδὴ ον βάϑ 4 τῆς 
γῆς εἰσε» ΠῚ δὲ χάμνώνι πεὲ ςν τῷ 

φάθ. προ: πὸ οὔτοι! ᾷ αὐῷ ϑερμό-- 

τητο τὰν ξ φέροντες » χ- 
(μά γνῷ» Ἵν οἐνέρχιοντεοι , γἡ τοὶ ὠοὶ 

οὐὐτῶν μνεγεέγεσι, κα εἰσι σημυέϊου 
χάμώνθ». εἶπον δὲ ἕνιοι φιλοσό- 
φων, ὅτι οκ τῆς τᾷ ἡλίς κινήσεως 

τϑῳο συμβαίνει ὅτε Ὑ κέμων ἐ ἐφ» 
ὅτεξ “«ἰθδεγηότερης γίνετοο!, νότιος 

ὦν" τοὶ δὲ νότια χθωκουλεὶ. Φαζὸ 
γί “γερμνανεε' τῷ δὲ θέρ4ᾳ: βόρειός 

ἐςσιν" ὅ0εν σεὶ ἐς ἄνω δερμυοήνετοα" οὶ 
δὲ κρίτου ἔψυ και. διὸ χρῊ οἱ προιή-- 
τοὶ οἰφεὶ ξόρδωοι, ονίωες. τῶν πή- 

γῶν γήμυῶνι ϑερμθν ῥέων, εἶπον» 9:- 
66 ᾿ ψυχρόν. ἢ οἱ (υύρμυηκες, ἐΞ 

τῶν μνυρμνηκεῶν ἡ απτουδὴς εξ 

φέρφυσι τοὶ ὠεὶ» Ψύχοντες ἀν 
σηπεδόν.- οἰντιαῖθαὶ φουμυένε Ῥ τῷ 

)ερμνῷ τὲ ψυχροῦ, ὁ μυρμνη- 
κιῶν ἡ πυρουμυέγων, ̓ οὐδ) ον ονττο τε 
ψύχ- Ἔσο » οἱ νύρμνηκες. 1-- 

λοι) ἐελθν ̓  σκώληξ ἐςὶ πολύ- 

πες" ἐνυρίοις γοὲρ ποσὶ χε οἱ ὁμοί- 
ὡς τοῦς σφολοπέν δδας" οἱ αὐτεὶς 
ὥς σκολοπένδρος ἐούλους φασί. τοὶ 
δὲ πῆς γῆς. ἔντερῶ οὕτω κρυλοῦνττοί» 

τον. Ζ » ὅτι ὕτω πεφύκασι» ὁ 

ὅτω φύσεως ἔχουσιν" οὐτέρφις γοὲρ 
ἐοίκασιν, ἐπηρήκεις ὄντες Φ ὅπ 

ων βάϑει πῆς )ὅ: εἰσιν ὡς ἕ "5 

69.» σημυνέϊον οὖν χειμών» κδῇ τοὲ 
τῆς “χῆς ἔντερφ,. ποίντων δὲ τούτων 
οὔάτεον» ὁ τῆς ἐπὶ τοὲ ἔξω κινήσεως 

τὸ υὐστερχείου θερμοῦ φλεονασιμός- 
Καοὶ πιδαὶ ὄρνιθες) Τὰς κρτοικις 

φίους ὀργιϑοὶς λέγφ' ἐδήλωσε γοὶρ 

Εἰστὸν, οὐ ἕνες οκ πῦ λέκορφς 

ἐγγόοντο. 13 αὶ), δὲ λέ 29)» οὐ ὕμνε- 
0, τὸ πρφέίαρ.. οἰ προλὸν͵ “δ. τὸ σώ (ρα 

ἔχουσιν οἱ κουτοικίδιοι ὄρνις" τὶ ἐ- 

σεεὐδοὲν οέρίθ. ὑγρότης. οἰδλώντος 
ῷ 



124 
τὸ ψύξις ἐμπέσῃ, δ)ὺς «ἰδὲ τὸ 
δἰ μοι δήξεως ν.- οὐντιλωμυθονον- 
στ "ὦ οὐδδιώνονπτει , τῦ σειωεγέφερον 

φϑφφέξοντουι , τῇ δήξη σιουεχόμϑραι' 
πιεζό αἱ δὲ κφλλον τῇ δήξει, χΘΗ 

ΙΡΑ ὙΟΥ 
μυεγοίλως πρώ ζευσιν. ἔπειτα διδοὺς 
ἐσίμνησιν, τῆς ποιᾶς Φωνῆς αὐτῶν. 

φησιν » ὡς ὑ ρ ἐπὶ ὑδέοτι Ἀφυτοῦ- 

σούζον. 

Δύ ποτε ὦ ὅλυεα Ὡρᾳχῶν, Ἂ φῦλα ΚΟΛΟΙΩΥ, 

Ὑδατος ἐ ἐργομένοιο Διὸς πάρα σημ ἐγόοντο, 

Φαμόμϑμοι ἀγνδαὶ ὶὶ ἱρικέοσι) ὁμοῖον 

Φλεγξαμδρον χα) που κέροφικες δίας κα λαγμὸς 

Φωνη ἐμιμι σαντο σεου ὕδουτος ἐρχονδίοιο 

Ἡ ποτε ᾧ κρωξάυτε (αρείῃ διοστίκι Φωνῇ 

Μακρϑν Ὀπρροιζ δῦσι ναξαυδμοι πῇοροὶ πυκνα" 

αἱ νῆσστ αἱ οἰκυρϑὶ : ὑπωρϑφιοὶ τὸ κολοιοὶ 

Ἐρρχόνϑροι κτ τὸ γέιοστυ,, τιγαΐοστονταὶ «Ἰερύγεοσυ" 

Ἡ ἐπὶ χῦμᾳ διώκᾳ ἐρωδιὸς ὀξὺ λεληκώ" 

Τῶν τοὶ μηδὲν διπθολητον πεφυλαγμένῳ ὕδωρ 

Γμέοϑω. ΡΨ 

Δ ποτε νὴ δε κοροίκων )ο- 
μϑίως οἱ κφροκέες 5 αὶ οἱ κολοιοὶ ᾽ 

τοί ὙΕΜΥΙΕ ἐλας Ὁ φαινόμϑροι, 

τῷ οκ Διὸς ἐρχο ε ὕδωτθο, οἷον 
χα μνῶν. ἐσομυένυ ἰδῆς εἰσι, Οϊς 

ἑέρῳξιν ὁ ὁμοίως φϑεγξάϑροι ὍΣ 
λονότι ὀξείᾳ φωνῇ κραυγοέζοντες" 
“οἰαὕτη γρ ᾧ ἑερφκων φωνή. 

Αλλως. ᾧ κολοιοὶ δὲ, ἐφὶν ὅτε ς κό- 
6: εἰγεληδὸν πετό; οἱ» κα ἱέρῳ- 

κι ὁ μθιον φϑείγόρδιοι, Φ μυιιμού- 
νοι δ λπὸ ἣ' ω ςωλαωγμνῶν ψόφον 

κϑξφπκες . ϑεχὸν φδηλοῦσιν' ἢ Π ζὰ ρω- 

γακρώζοντες μνεγοέλῃ τῇ ἢ φωνῇ ὲ 
εὲς π]έρυ γοις τινοΐον: ονσες. ῷ σϑνς 
χορρίδεοι δὲ γῆοσ αι» τῷ οἱ κϑλοιοὶ 

σινοΐοσ οντὲς τοὶ ὶ περ ; τεὶ ϑμ(θ!οῦ δι. 

λξσι. Δίες σουλοωγμυὲς Καὶ οἱ 

κόρφκες ὕδατος ς ὄμιδρε: ἡδοῦμς. 

»8» ἐμνιμυήσουνηρ. τῇ φωνῇ ποὺς μυε- 

»είλες σωλαγμυὺς οὕτω, κλοίξ. δί-- 

ες δὲ. οὐντὶ Θ᾽ μεγέλες. 6 'Ομνηρίυ, 
Εἰς ἅλα δῖαν. ἢ ὅτως »ἐαν συζκεχυ- 

ϑύ σίυΣ φωνίω ἕἔ ξχώσιν» ὁ μοίων 

σωλο μιθῖς ὄμυδρε 5 χίμυῶνα σημυαι- 

γεσιν. Η ποτὲ Ὁ κρώ ντε ) ΚΚαΐ 

στοτε ποῦλιν βαρείᾳ τῇ ἡ Φωνῇ Φ σνν»ε- 
χείᾳ τῆς κραυγῆς » ἐσομδβε χἰμώ- 
νῷν» σημυέϊον γίνονται" ον ἃ ἰφ)έτως 

ἢ αὐτὰς βοῶνίως σποιρο, εἰκνυσι" 

Φιληδοῦσι δ Φῖς ὑροῖς. τὸ δὲ» μῶ- 

κρὸν ἐπιῤῥοιφοῦσιν » οὐντὶ τῷ μυεγοί- 
δλως 
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λῶς ἡχοῦσι 2 :ς τ]εροῖς, πείντο αὐὖ- 

τῶν τοὶ πῇεροὶ οἰνωτινωξάμϑροι. 
Καὶ νῆοσωι οἰκουροὶ ) Νῇῆοσα ἐδὺς 
3 4.5.} « ΟΕΝ .«ὧὦὐ 
ἐςῖν ὀρνε" ὁ δὲ λοηθς » Φ αἱ  νησ- 

στῶν οἰκουρφὶ . (ὃ οἱ “'Ἐὴ τοὺς ὀρόφες 
εἰνωφρεφόμδροι κολοιοὶ κρφιίρὶ τοὶς Ἔ 

, Ἢ ΓΝ. » 
οἰκημοίτποων ἐξοχοὶς , ὑπὲρ τοῦ ζη- 
τεῖν σκέπας, οἰνωτινοΐοστοντες τοὶ 

πἸεροὶ , σημνᾶῆώ εἰσι χμνῶνθ». 
͵ ν αν ͵ 

πείντοι δὲ ζ ὄρνεις διοηνόρϑμα,, ἥι- 
νώοσουσι (ἃ πἥεροί. γῖοσα, δὲ, ἡ τῶ 
.» 2 7, ᾿ ι 2 9͵7, 

Φ οἱκὴ μουτῶν ἐξοχὴ; εἰς ἕω ἐσ χφ- 

-- μησ), εἴ κεν 

τ 
Θέζοντου, ζητοιῦτες σκξέπτεις» ἢ δὲ 
λεγόφϑνα σκόμυιω. ᾧ Εὐριπίδης» Ῥή- 

ξας ποιλοιοὶ γεῖοσ ὦ πεκ)όνων στόνον. 
Δἰοδνάου ἐσι δὲ ζὺς ππέρυγας, «ἰὼ 
τὼ ἕ' ἀέρος ὑμρότητοι." Ἡ ἐπὶ κῦ μ(55 

διώκ4) Η ὅτοιν ἐρωδιὸς μ᾽ πολλῆς 

κλογίῆς ἐπὶ τῴ ϑάλαοσων σπεύδῃ, 
τὸ αὐτὸ δηλοῖ. Τῶν τοι μηδὲν) 

Ὑ ὅτων σιοίν πων φυδϑηρημϑύων τε;»- 
μυηφήων, μηδὲν σοι ἔσω ὠπύθληζν, 

7 οὐκ Διὸς ὑ 9 σκοπουιδύῳ 

»ῦἡ ἐπιτηρφυῦτι χεεμυῶνο ἐσόμϑμον. 

. Ι 1 Ι 

ἐπὶ πλέον ἠὲ παροίεν 

Διακνωσιν μδιαι, χα ἐφ᾽ αἱ ματος ἱμιείρωνταν᾽ 

Η λυχνοιο μύχητες ἀγείρωνται «ἰξὶ μύξαν, 

ΝΝυκῇα κτ' σκοΐιζω, μιν) ζὼ οἰ αυὸ χείματος ὧρῃ, 

Λύχνων ἄλλοτε μέν τε Φαος κΎ κόσγκον ὁρώρη ᾿ 

Αλλοτε σὴ ἀἴοσωσιν "“οἰπὸ φλόγες : ἠύτε κϑφαι 

Ποιμιφυλυγες᾽ μισὴ, εἴ’ κεν ἐπαυτόφι μαρμαίρωσιν 

Ακἄνες᾽ μηδέ κὼ θέρεος μέγαι πεω αιϑβοίο 

ἸΝηοσ αγοι ὄρνιθες ἐπαποσυτερφι Φορέωνται. 

Μηδὲ σύγ᾽ ἡ θτφης ἠξ τοϊποδὸς πυοιξήτεω 

Σ πινϑηρες ὅτ᾽ ἐωσι αὐθεπλέοιες, λβιαϑεοϑαι᾽ 

Μηδὲ κτ' ασοδιίζιυ ὁπότ᾽ ἀγθρακος αἰϑοκμένοιο 

Λαΐαπηται αἷδὲ σήκατὶ 
3 Ι ! 

“ΕοΟἰκοτῷ κε[γρείοισιν, 

Αλλ᾽ ἐπὶ 14) ζῳ δύκᾶυε «ἰϑισκοπέων ὑφτοῖο. 

Μησῖ᾽ εἰ κεν ἐπὶ “«λέον ) Αἱ 

μυῆαι Οἷς ὑγροῖς σφόδρο χεήρεσι, 
καὶ οὐεὶ ἰὸς ὑρραῖς οὐσίας σιζωῦ- 

ε ,ὕ Ω »7 ᾽ 
Το" ὅτε “πρίν ὑχροί οερίθ. οἱἡ-- 

ὁγάνοντωι χαμνῶν,Θ- ἐσομνένε . τἢ 
τὸ στὸ (9. ὑλραήνοτοι » τότε μιθῦ λον 

κρφιϑοίπτοντοι τῷ οὐ φτίθ» ὑλθανοῦ 
, 3 “ ! ε δ λ ͵  

μυένε οὐκ τῇ αἷξεεχονς. ὁ δὲ λόγος, 
μνηδὲ ἐαν “σλέον τῇ χϑὲς αἱ ρῦαι 
δοίκνωςι, ᾧ ἐπιθυμώσι τϑ αήμ(9- 

τος τῆς στύρκ(θς, μηδενὸς τούτων Χφώ- 

ταφρόνφ. ἢ »᾽ αὶ τῇ αἱ μῆωι σφο- 
δρότερην 
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δδότερφν δοάκνεσεῃ , πύκνωσιν τῷ 
«ἰέρος δηλῶσιν» ἐπηδὴ ) ἀνα κοπῇομέ- 

νε τὸ ϑδωζ, μέ γα σρούόκερον 
γύοσουσιι" καὶ κθὴ “ἀλείονιΘυὺ δέ- 
᾿ΦΥΤΙΩ͂ . “μὰ σῴ ἡδύ ἢ ὃν 
βώϑᾳ τὲ οὑριφυτος χωρθεῦτθυ. 
διώκνουσι, εἰθῦϑλον, αὶ «ἰὼ πύκνωσιν 

τοῦ δ, ΩΣ ἵνα ἐφίκωνπει, «οὗ 
ἀλιοτίθο. καὶ κδι δὶ αὐείω ἰδ πᾶ 
δέρκωτί(Θ- πύκνωσιν, ταλείονίϑ. πὸ 
δεῖται Ὡληγῆς. ἠρορῃφνμνένε ᾧὧ τῷ 

δέρμῳωτθ. . οἱ ζ ἰδήλων  “πύρων 
ῥαἐϑδίως ἑλκούσουμς ἐΐκει Ὁ οὐ μῷ,. 
Ἡ λύχνοιο μυύκητες ) Τὸ. πῦρ ὡμο- 
λόγη ξηρφὶς ἐσίας, ὑγρὸς δὲ ἀήρ. 

πολλοί κις οὐ οὐ γάμιῶνι ἐμωπίπῆαν 
τῷ πυρὴ. λετοσελέῖ φύτες τοὺς σστι»-- 

γῆρας" δύο γοὶρ ἀσέαι ̓ οὐναντίοε οὀγλή- 
λας ἐμυπίπγεσεῃ ᾽ τῶτο λποτελοῦσι. 
Ὁ ,2.Ὁ πῦρ μὴ φέρον πὸ ὑρὸν τ 
οἰέρος τὸ ἐμωπεσόντος. » ὠφίησί τινος 

σπνλήρος. ὁ ὁφϑ ν᾽ ὃ Κωλλίᾳζρυχος 

νοἥσοος ΓΟ ἂν λύχνε δὲωο- 

ΠΕ ἀδὲ ξηχ ον ὕκηπες. {1 :- 

: ε΄ ὃν δεῖ; ἐπόντων ε φίοὰ ὼς μιύ- 
ξας Ὁ λύχνων μυύπητες “προ ξεν". 

συμυβοώνει δὲ το. πείχος τῷ 
εἰέρ(.: Ὁ γοἱρ κριτοῦ ὁ τὰν χήμνερανίω τ 
ὥραν, Ό πειβῳῷ ὁ σ λύχνῳ φῶς »πὸ- 

σὲ ὥῶ οὖ τείχει φέρεται » ποτὲ δὲ 
πομιφόλυξιν ὁ ΟΣ ἀσνξ μονα ὅ- 
εωχὸς δὲ ξρίθ» χοζίτο σημυξῖα, 
Μηδ; ὡὸ υαὸ- 'χείμωτος) Μηδὲ 9 Ὡ- 
τό φησι 2 τεκιυήθλον αιρωπέμνστου, 
ὅτων ον κηρῷ χάμῶνθ» τὸ πὸ 
λύχνων. φῶς. τ’ ὅτε . «οσμιίως 

φαίνηται »ἄγλοτε δὲ πο)λῆς ραν. ἢ 
1. ἀέρος ἐμυπεπῆ ἐσης»δοτὸ ἕν Φ' πυρὸς 
δεο χινο πυρώδη ἐπισονου σή (φῦτοι 
ὁρμᾷ φειίνηττο!. κυρήως 2 :Ἔν 
'πομιφόλυξ ἱξςὶν, ἡ ἐπιπεσοντίΘ- ὕ.- 
νος ῸὉν ὑπ οκείμυένω τι τἐγτοονοώ- 

φούσις" γων δὲ ἐπὶ “πυρὸς ᾿χρυτεγρή- 

σοξζ- ὡς ὁ ἐν ον “πυρὶ ἢ λύχνῳ 
αιοὐορϑύω,, ἐδ ὕ 

ΔΡΑΤΟΥ͂ 

σύϑεως δ᾽ πυρὴς φλοχγύδεις γίνονται! 
ἐπαναωςοίσφς. ἣ δ, αὐτὸν τρόπον ὑ 2ε6- 

τῆ. ἐμυπεπε ύσης {ρετοί ἤπινΘ- ὁλί- 
γε ἤχ», αἱ - πυρῷς γένονται “ἑἰδὰ 
Ὑ᾽ λύχνον παμιφόλυχες. ὅταν ἐν σε- 

ἐλαπ τό ον λύχνον μυύκηπες σπεμι- 

σονται «ἰθὶ χηνῶν. ὡ ὡρῶν, τὸ ὅταν 
“ἢ πομιφόλυγες »στοτὲ " πεέτο[! ἡϑύως 

Ὁ κριτεὶ φύσιν εἰς ὕψι" εἰγαφέρων"), 
πὲδὲ λωρεούξωνστοι ᾿ τῷ λεσισοὴ 

ποιυφόλυγες “ἴθι οὐτοὶς γίνωνπ» 

"ἡ ) σι δῆρρις φρομίωω. μηδὲ σϑορ 
ἔσω σοι λπόθ λητον χριζὶ ὲ χοινοι! ση- 

μεῖον. Μηδ ἐ εἶκεν ἐπ᾿ αὐτόφι) Η- 

2θκν ἐπ᾽. αὐτὸν" στὸν λύχνον ̓  τῆς σοι- 

χιύτηος 19 ὑγρότης οκνικώσης 

σφόδρα, δὲ ὅλες ὁ λύχν» λούμυτο ἐν 
6 δύνα οὐδ᾿ οὐκτῖναις ὠφίησι λεπ- 
τὰς "ἢ ἐσρορπεσιμυένας" ᾧ ἕςιν ἰδὲν 

πόῤῥω γεν φ᾽͵ λύχνε λποςοίνζας,: διη- 
κέσους λεπτοὺς οὐπὶ αὐτῷ οἱ κτινρς.» 

Ἁἱ τὸ μὴ μὴ δωϑωῶς δὲ ὅλε λώμυπαν 
ὁ δ' υὑτοκημυένε εξρΘ-: μηδὲ τέ- 
τῷ ὅν Ὁ σημυείς κοῦ αφρόν. Μηδῆ᾽ 
,»") ϑέρείδ.) Εἰπορδν ὃ ὅτι οἰδικρατοί 
εἰσιν αἱ ἱ 5 ἔξυς ὥρφυ! ω ποῦς «ἄλλαις 

Κώραις: μὴ κρυτοιφρονήσης ἐν πιού- 

σημνεήε, ἐών σσοτε ϑέρες οἶνο-- 
περῇωμώνω ς πεοίνυ κριϑοιρῶ ὄντ», 

ποὲς νήοσαςς ιἰρὲς δ ὄρνις οὐγλεποιγαήλως 
ϑεώσῃ οὐνερχιομυένα:ς;, υηδὲ πτυρφ- 
πέμνψης" χέμνον Ὁ ἔξω ἢ ἐοὶν σ('- 
δίας ὥσης, ὡς οὖν θερινῷ κριζαφή μ(φτι; 
οὐ υὔοσ᾽αι κφυτοὲ πολ Ὁ» σιωωνη)ροισ-- 
(μένει ὌΠ: ἐπ᾿ ἀγλήλοις» γφινώ- 
γα οκιδὲ “χου ἐσόμδρο ον. Μηδὲ σύγ᾽ 
ἀν Μὴ οὐμνελήσῃς δὲ φησι, 
μηδὲ αἰεὶ τρίς χύτροις καὶ 
ποῖς πυρφαςούτεις πρίποσι συμνξαι- 

νόγσεων, ὅτων απ ινθήρων φλῆ)ος «θὲ 

αὐτὰς δ λέπτγτει!. Μηδὲ κωτοὶ σπο- 
διοὶν Ὁ ) Ομυοίως δὲ κοὴ ον τῇ ὥστο- 

διῶ τσὸ οἷς: δεριπτύρφις ἀν)ραξιν,δεὶν 

᾿λσόῤῥοιοιι γίνωνἣ ΠΆΡΟΣ δμθια!» 

ὕδωρ ἐπιῤῥοίνωρϑρ, ἊΝ ΩΣ φοεὸ κῶν τὸ γϑμιῶνα. 



ΔΙΟΣΗΜΈΕΣΑ.:- 
Ὁ δὲ οοἰξν συμνβαύνᾳ Ρ τἰὺ σολ- 

λῶρ δ᾽ Φ' έρΘ- ἀγωγίώ.. ἐοὶν ἐν και- 
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γε) κέίγροις ὃ ϑμυοίος ἀχτινῆρες ὁρῶν"), 
ὀμυβρες οκδέχε. απ΄οδιοὶν δὲ ὙΝ 

ιϑένων εἰν )ροέκων ἐπὶ τῇ ἢ απ οδιῷ, οἷο- αὐτί πίω ἐχοίραν, τίω ἐφίων 

ἘΠ γέρϑν ἡερϑεοσα παρε ὁρέος μμεγαίλοιο 

Πυθμένα τεἰν»“) μεφίέλη, 
Φαμων.) καϑαραὶ ὃ 

ἄκρα) δὲ κολῶώγαι 

μάλα χεν τῦϑ' υσεθυδιος εἴηρ, 

Εὐδιος κ᾿ εἰης» χα! οὅτε δια τεος «ἶξι πόρου 

Φα!ν.}) ϑαμαλη νεφέλη, μδ᾽ ὑψλ κύρη, 

Αλλ᾿ αὐτὸ τ)λάταμῶν φὐϑαθλιβη.)ο ὁμοίη. 

Εἰ γέιδυ ἡερόεοσα) Ἡγρου λεσ- 
Φμυερής" ἐδν ἐν “ριούτη νεφέλη τείϊς 

υὐπσωρείοης πορεκτείνηται αἱ δὲ 
οὐκφώρειει κρι)ουρουὴ φαίνωνται. εὐ- 
ἴων ἰδ. ᾿γινομυέν ἢ ὁμνοίως 

0. ἐοὶν ὧν τῇ ϑειλοίοσ ὁ ὁμοία “σλο- 

τουμυῶνι ἐπιχοίθηττοι νεφέλη; λεΐο. 
τῦῪἡῦ λόυκὴ » τῦὐ αὐτῷ ὅ με «τεωρίζεἷ), 
δ᾽ δίων φυϑοςδόηου" αἱ δ τοιοῦτο » 
Δα τῶ λεπήομυέρειεν σύ δίων κῷλ- 
λον ΩΣ συφολέω τᾷ οἰέρος ἐμφαήνεσι. 

σὺ δὲ ποίρεξ, " ὥ  πσώρω τω ἐ ἐχίύτη- 

σὰ ὁ σημνοιήνφ" κ ἡ δὲ εξ » τὰς ὀλίγην Σιπὲ 
τξ βὄρφυς δϑ δστοκ, ΄. πυθρϑῥα δὲ, τὼ 
ὑπώρφοιν λέγ᾽ πυθμδδες γκῷ ὀρῶν 

»ϑιλουῦτοι αὐπτεὶ δῇ Ἷ ὑππώρφοι. μνετω-- 
βεβηκὼς οτυῦ ἐπὶ τοὶ τῆς δύδιας ση-- 

μείω. φησὶ ὅπ ὁ ἐοὶν οἰχλυώδης 

γεφέλη πειροὺ ἣ- πυϑμνένω Ὁ τἀ 
πεδίφϑεο τῷ (μεγοίλε ΠΣ Ζείν τοι 

ττῦἡὁ φέρηται» τοὶ δὲ οὖν ὑψ εἰ ἵ ὄρες κφ.- 
θμρσθονίι νεφῶν φοήνηται» σφόδρα 

σὔδιον ἃ ἂν εἴη τὸ κριχοί σὴ ({9. τῇ οἶἐ- 
695: ἢ ἐοὶν εἰ γνεφελοι δ ἕ ξῶν οὐτοῖ 

Ὡ ὀρῶν σοὶ “παροὶ «οἷς πυϑνέσι σκο- 

πῶσιν, αἱ δὲ οἰκρώρειαι χφυδο ρουὶ 
Θεωρῶντα!» δύδίων δεῖ ὥσθ ς δὺ χῷν. 

ὡστυύποις χρὴ ὁτεῖν ποιρφ' «οἷς οἷ- 

γιωλοῖς γέφθ», διος οὐ[γιβαϑὴς ἢ 
ἐπιμήκης πέτρᾳ “ωρήτοι δύδίων 
σημνοήνει. ἢ ἐὸν ἐπὶ - πόνον χϑει- 

δ μίουλὴ νεφέλη φέρηται, αἰνέμνων μὰ 

οἰναξῥισιζόντων αὖτ οὐ, ω τωπει- 
νώσῳ οὖσων . «γεδὸν ΚΘΗ πὐλησίον τὸ 
ὕδωτ-, σύδιων σημυνοήνει. “«λαΐ- 

μνὼν δὲ ἐσι πέτθω Β ὀλίηον ἐξέχιεστι 

γῆς ϑιειλοοσης » λείω τις ὅσον (ὃ ὁ μ(9υ-- 

λὺ ὁ ὡὩὠλατέω. ΑποχιώνιΘ», ἘΠ- 
μίουτο εἴσσιη» λέϊω ἐπὶ πλαΐωμῶνι, 
ὃ ἐκ ὠπέξαγλε Φεέλαοσω κύουσι, 

χελμυερίη δὲ πείλει οἰπέρλυζεν ολ- 

(μή. ὁ δὲ λόηος, σῦδιον ἂν ἐΐη Ὁ χοι- 

ἵέφη κου τωαις ὅταν ἐπὶ δ" 
σόντον Φαίνη") γεφελη, ῷ μὴ ον ὕψέ 

ὑσποίρχη » οὐδ οὐτῷᾷ -«λησίον τῷ 

πόνζυ παρᾳθλίξην), Ὁῖς «σλωτοί-- 

μυῶσιν ὁμοίως: ΧΟ Ῥ "ἢ αὐτὴ ἡ νε- 

φέλη ὁμοίως ὀλίγον χοφόνενόῦ κῦα: 

τῆς ἀρ λον ὺ σείρχᾳ» κριϑοέοξ 
ὃ “λαῷ νῶν" ἔς, (κ- “Ὡλαταμνὼν, 

ὡςεἐφίω, ἥ ὀλίγον ἰἀσερκύπη ουσοο 
πῆς ἡεελοίοσ ἧς ὁκφλὴ πέτρῳ ΓΣ ὕ- 

φαλῷ.. 

Σ χέχηεο 



χλὸ ΑΡΑ ΤῸΥ 

Σ χέπηεο δ᾽, 605 ]9ς (ὦ ἐὼν ἐπὶ χείματι μιῶλλον" 
Εἰς δὲ γαλίευαγζω χφμωνοϑεγ᾽ 8) ἢ μαλα “χοὶ, 
Ἐς Φατνζω ὁοφιϑω,, τί καργίνος αἰμφήίοσει 
Πρωζ καϑαιρουϑρίω πασής ὑπένερθον ὁμίχλης. 

Κείνη ἡ φϑιοντι κι ϑοῦρετα) ὧν χάριν, 

Καὶ Φλογος ἡσυχίαι λύχνων ἡ γυκΊεο η γλαύξ 

Ἡσύχον αείδουσα, εἷδοαμουδον χήμῶινος 

Γρέοϑω γι σῆμᾳ, χὰ ἡσῳγα ποικίλλθσοι, 

δ }ρη ἑασε Ελη κρωζῃ πιλυφωνος κορώνὴ, 

Καὶ κἀρφικὲς μοιῶοι ἣν ἐρημκαῖοι βούωντες 

Διοσακις. αὐτοὶρ ἐστάτα μεΐαθοφα κει πο ρον τεφ᾽ 

Πλῴυτερϑι δὴ, αγηνδὸν ἐτα κοίτοιο μέδων"), 
Φωνὴς ἐμαστλ οι ; χουράι χε ἧις ὠϊοσοιτο, 

Οἷα τὰ (ᾷ, βούίωσι, λεγοηνουϑμοισιν ὁμοῖα. 

ἸΠολλα ὃ δενδρείοιο αἷξὶ Φθον ἀνλοτ᾽ ἐπ᾿ αὐτὸν 

Ἡχίτε κείουσιν τὸ αἰ ασοΐοποι αἰγηερυύον᾽). 

Σκέπεο ) Εὐδίως ὥ ὥσης, ση- 
ἐμᾶον λώμνβωνε χαμῶνος: χαμυῶ- 
γ- δὲ ὄντΘ». σημνέω ζήτει γα- 
λέδης" μοΐλισου δὲ στοίντων σκόπει 
τω φάτνζυ ἡ ὥστει: κρϑεαρφμϑῴέης 

ἁ ὠχλύος, μυετειβολίω τίω ὡκ 
χήμνῶνος εἰς σύδίων «ἰσοδΥ λοῖ" πε- 
εἰσκόπει οευ τοὶ πεκμυήρλω τῷ χει- 
μῶν», ὕτων ἂν φύδία ἡ" δτὸ δὲ 
χεηνῶν(Θ. λήγοντος » ᾧ τῆς γα- 

λέζης: σφόδγα δὲ ἀνα κοῖόν ἐξιν 
εἰφορᾷν ῳὩοὸς τ φάτνώων, ἀὲ 

ὁ καρκίν(Θ» σ'θικύκλοις “«ἰδκέχει. 

«ἰδισκόπει δὲ αὐτίω) πρρφρίο κα- 
ϑαιοομδέδν, ἤγοων ἤδη ἀρχομνέ- 

νὰν αὐτίω οὔ κωϑαίρεδδαι » ποί- 
σης ὁμυίχιλης ὑπένερθεν γινομᾶρης » 
οκτὸς αὐτῆς. Κείνη ΝᾺ φϑινοντι) 

Ἐκείνη γοὲρ ἡ φοίτνη φϑίνοντ(Θ- χει- 
μῶνθ- κ αὐγαΐρετα. Φ δῆλον ὅτι 

σφόδρα οἰκφιβὲς τὸ σημνέϊόν ἔςιν δῦ - 
δίας" ἡ Ὁ φάτνη σφόδρα ἐςὶν ἐἰ- 

μναυροὶ τὸ δυςκοιζάληπῆος, κἡ υσὲ 
ὀλίγης δὺσκρφσίως ἀέρος ἐφωνι- 
μη ὅτε δῈ φαίνεται κοι)ειροὶ » 

λονότι ἐοῖ) ἡ τυχξσοι υὑσούκει 
δυςκρῳσίω, οἰγλοὶ ποίντῃ κουιγοιρός 
ἐσιν ὁ οήρ. τὸ δὲ, ποίσης ὑπίνερεν 
ὁμυίχλης» ὅ τί φαάτνίν χρυτουτέρω 

σείσης ὁμνέχιλης φησέν' ἡ τῶν ἀέ- 
ρων 



ΔΙΟΞΉΗ 
ρβων δυρκρασία πολὺ τε ἢ ὁρανοί “90-- 

τωτέρω" οὐ )αοὶ πεΐσης ὁμίχλης χφ-: 

τωτέρω »ἡ οὐδὸς γινορϑρης τῷ καρ- 
κίνε καὶ ὃ φάτνης. Καὶ φλόγες ἡσύ- 
γα!) ̓ Τρφείπομϑυ τίνω συμυθαήνει 
τὸ λύχνῳ ον χειμῶνι. ἥσυχω δὲν 

φαίνων, δηλοῖ σύδιαν. ὁ δὲ νοῦς,» 

ὥς τῶν λύχνων Φλόγος ἡσυγίους, 

πουτέσι μὴ ἀπε ροπόμυπους ὅσοις, 

᾿ »Ἰυττούσοις, σημνεῖον δύδ᾽ας 

ὅϑι, "ἢ ὧς νυκϊερινας γλαῦκας 
οὐτωρφόγως βοώσοις' (ον ἣ πὸ χει- 
μυῶν! ἐχορϑόας τῷ κρύφ, ἴδοι τὶ τὶς 

ὧν κρωυ γα ζέσους οἰζέκηως: δ) ΧΡῊ Ὡς 
κϑρώνας ἠρέμῳ ν ποικέλῃ τῇ 

Φωνῇ ὠρϑύας" οὔτε γοὲρ φλόγες 

εἰν’ ὀδενὸς ἱωρῳοσόμδμεη , κατεὸ ὃ 
ἔδιον φέροντοι θεσιμθν » τοί τε ὄρνεα 
οὐτοι)ουύῦτος ὑφ᾽ π ΘΝ σϑτο ποείχᾳ. 
πὸ δὲ, ἥσυχα ποικίγλεσοος πουτέςι 
ποικίχλεσος τἀ φωνἐὼ αὐτῆς εἰς 
ἰαφοροὶς φωνῶν, ὸ πολύφωνα 
»ρώζεσίο. φθείπο ὙἍ0) ὁτικὴ οἱ 
κόρφικες "ἢ αἡ κϑρῶναι! » οὐρχομυένε 
χάμῶνος σύφρωινό 
λοιπὸν δὲ φεϑιόνζς ὁ ἐπίτουσιν 0 

κρύες ἔγχονηρς » ἐκέτι χαέρεσιν » οὐ 

τ μὴν έρες ποίλιν ἐφάνησαν 

ἡδύρδραυ" ὦ ὶς γοὲρ ἣ' κοηρῶν ὑσερβο- 

λαοὺς φ φέρουσι. φασὶ δὲ στῶν ἡ χ9- 
ρώνη τῇ Φωνῇ ποικίλῃ Φ; ἥσυχα 
»ρώζῃ τὸ μὴ τραχέω., δηλοῖ ὑφ᾽ ἧ- 

γῆς ̓ αὐϑδίων. Καὶ κόρφκες μοῦ- 

"9. τῶ αἰτίων αὐτὸς εἶπε" ἐβς 

ρόνπτων αἱ ἡοιουῦτου! φωναὶ, τὴ 

κινήσφς οὐιϑοιρσησοέντων τῇ μα μτΝ 
τήτι 0 ἐέρφς. πρῷτον δὲ ἰδίᾳ βοῶ- 
σιν» ἀλλήλοις “υδϑσημυοιήν οντες" εἶτος 

σιισεύσωντές ὥκῷ ῷ γεγηλότες διίς- 

ζυν»}). ὁ ο δὲ νῶς Η͂ Φ οἱ κόρφκες ἐπιει- 

κῶς φϑεγίόμϑνοι, ἢ ἐπανωδισλῶν- 
τες τῶν) φωνώὼ, ἕ ἐπεῖτος λωμυφσξθτέ- 
ρῷ τῇ ἢ φωνῇ χεώιδμοι » δ αἰρὶ τίω 
τοῦ ὕπνου ὥρων συγουσιζό, οἱ» 

εἶ γρερωτέρως φωνῆς ἐ ἐπὶ τ 

οι Φαΐνοντοι!. 
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εἰνάπαυσιν χωρφειῶτες, σειρῳ σλή-- 
σίοι ἡδομένοις ἐ ἐπὶ τὸ σὐδιεινῷ 19ύ-- 

τουφή μ(φότι » χα οὖ τῇ ἐλρηηόρσᾳ 
τῇ φωνῇ ἢ τερπόμδροι. ὦ δὲ τῷ τῷ ὁρ}»ι- 
γῷ χρηρε ὦ,» τοολλοὶ ὥ ἐπὶ τῷ φλοιῷ 
ὩἜ Ἧ δώ ὧν, πο)λοὶ δὲ ἐπὶ τοῖς «ἰ- 

"ἡ κρέμιοσε πειρφκότες ὥ; πἸεροὶ. ὋΣ ἥ- 
συχο Δ|φτελοιίῦτες, σὐδίων σημυο-- 
γουσι. τὸ ) δὲ, “πλειότερφι σ᾽ ἀγελη- 
δὸν, ἤγϑν “πλειοτέρας φωνῆς ἐ ἐχό-- 

οι» πουτέςιν ἔμκαλεοι ὀμδροι, 

οἰγεληδὸν δ᾽ ὍΥΖῈ 0 ἢ ἐπειδυὲν τ8 κϑέτου 

φροντίδα ποιήσασι. Θὲ, χαίρειν 
κέ τις ὠἴοσοιτο , ὡς οὐκ τξ 5 Φ)έγ κο- 

ὥς δηλαδὴ, ζαίρν ὧν τις ᾿ὐσολού- 
βοι αὐτὼς, ὅπως κ ζέσιν ὃ ἡσυγοὶ 
χὰ οἰνεευυένα" τῶ γαρέ ἐφι τὸιλέγα- 
νομνένοισιν ὁμθῖα. τὸ 2 πολλοὶ 

δενδρείοιο » οἰντὶ ποῦ πολλοὶ, ΙΓ 
ὅτων οὖ τῷ δένδγῳ. .» εἰς ὃ ὁ αὐλίζονδ). 

«ἰδὲ. φλουνῦ, χρὴ δ σέλεχον χρυ- 
γεδλέντες Ἧς, ὥξωσι ἃ ΟΣ μέλη ὀγλω 
λέγωσιν »σῦ αν σημυεεούμ οἱ. τὸ 

ἥχέτε κείεσι, ἤγουν. ὦ ᾧ 1 αὐλίζον- 
“0! ὥ κα ζοντο!" ἐαὶν γοὶρ οἰπ᾿ οαὐ- 
τῷ ἀέρό οἱ ἈΦ. πεϊξοδέντες, ποί- 
λῳ ἐ ἐπ᾿ αὐῷ υὐσορραφέϊεν Σ σὐλεινὸν 
τὸ «ἑεὶ ἣ" οἰέρῳ κριζέφη κῳ γί γίνωσκε" 
χριρόντων γὰρ αἱ τοιαῦται φωναὶ, 
ΚΘ κινήσᾳς οὐκ ϑεερσησοέντων τῇ κρς. 

ϑεορρότητι “οὗ ἐέρ.. δηιλῶσουι οτυῦ 
δελόμϑω(θ» τὸ δὲν γδρον., » ἔφη; ὅπου 

σε κείεσι. τοὲς οὐ τὸ, ἡγέ τε κείου- 
σιν, εἰς δύο μέρη μὴ διαιροιιῦτες ̓  Φ 
τεκείεσι ἔδιμοί φῶσι δπὸ τῷ τεκείω, 
“-»-3 

΄-- ν᾿ ἡ ὅπε ϑυνώσι. κρεῖτηον δὲ λέγην 
ἡ, τε κείουσιν ἤγοι» ὅπ' 5 κοιιυῶν- 
Τῶι» λπὸ τῷ κείω, τὸ τε ᾿σκωλδέσμιε 
ὄντ», ἵν᾽ ἡ ,. ὅπε ἢ τὴν κϑέτέω Ἐ-: 

χεσιν, [ ὁπ αὐλίξονττοι ἢ τῆς 

πἼήσεως παύοντοο" τὸ γοὶρ οὐπτερύ- 
εν » οἱονεὶ ζ ππερᾳ χωλῶσιν ," ἢ διο- 
σείεσι τεὲς π)έ γος υσσοφρέψαντες" 
διακινοῦσι γαρ τοὺς σπ)έρυγας 5:0: 

ὑφ᾽ ἡδονῆς τὼ προς κατοωλο βόν- 
στο 
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σις. καὶ τίω) οκ τῷ ἐέεθ» ἰκμάίδω οὐ δὲ πιὸ ἐππερύοντοι, φρησέγηνξ 

δια τινοίοσοντες. γχἢ στοῦ Α μλόχῳ, τὸ α΄. Ἀ ὶ τὸ μέτξον" πῆ]ερύοσ εἰν γοΐρ 
ὙΦ᾽ ἡδονῆς σουλού ομδῥη κϑφώνη. Ὁ ὲ ἐςι - ἥπΠερύεν. ἐτυμθλογεῖφοι δὲ, 

υὐσότθοποι, οἰντὶ τῷ πραπέντες δσὸ οἰῶ πῇεροσείειν. 

τΈ γομοῦ πείλιν ὡς ἐπὶ τὴν κοίτίω. 
( λίωης 

Καὶ δ᾽ δι που γέρανοι, μα λοικῆς προηίλοιὃε γα- 

Ασφειλέως χϑμύσαιεν ἐγα δρόμον ἤλιϑα πᾶσα!" 

Οὐδὲ παλιβρυ)ιοί χέν ὑπό ϑιοι Φορέοινηο. 

Ἐ] μος δ᾽" ὀρϑμ θεν καϑοιοᾷν Φαῦος αἰ μξλιωη), 

Οὐδὲ ποῦν νεφέλω πεπιεσμέγου δὠτιύωσι, 

(Οὐδὲ ποϑον ζόφος ἄλλος ὑποτρέχη, συσϊὲ σελήγη᾽ 

Αλλα ταγ᾽ ὀξαίνης αὕτως ἰνϑυζωνα φέρωνται, 

Μηχέπ τὴ τόδε σΥ, μι. γαιληιαίη ἐπικείοϑω. 

ἈΑν ἐ ἐπὶ δι μϑι δὸχευε᾽ καὶ Χ, ἰππότε ᾽ ταὶ ἐῶσιν 

Αὐτὴ Ὁ» χρῇ, γεφέλω)" τα δ᾽ ἄλλω ἐπ᾽ αὐταῖς, 

τ αἰ μειίξουϑμω, ταὶ δ᾽ δξόσιϑεν Φορέον 

Καὶ γζωες χριατίηδὸν ἐπειγϑυϑυώ (ρωμωῖο. 
« ἄσπβριν 

δρόμον . οἰλλὰ φδύγρυσιν πρὸ πνού- 
μίφντο ἐξ ̓ἀπνρροφῆς. οἱ οὐϊάκ]ως ποι- 

Καὶ ὁ); ὧν που γέρφνοι Ἂ Καὶ γέ- 
09»). στιυηϑροισμνένοι ; ὅτων μφ- 
»εροὺν πῆῆσιν ονύσωσι,(Θ μὴ εἰς (οὐπίσω 
᾿ὐπτοςραφῶσιν ᾿ οὐδων δυλξσι: 'ῶθ- 

νώσροε σοί πολλῶν ἡμνερῶν 

ἀὔλιαν ἥνησν ΥΝ ϑλλυπι οβΝ 
ὑψθ».  ὸ ἐπιδοῤῥοῦσι τεὸ Δἰφοή- 
μοι γῆς α]ήσεως" αὐ γοὲρ γέρφνοι 

ποὶς κορῶν υπερθολεὺς κα ὅ φερου- 
σιν; οἰγλοὶ χειμών. ἃ κ στὸ Θρφέκης, 
ὡς ἐπὶ τοὶ νοτιότε ᾿φόύρυσι. [᾿ 

εἰς τίυ) Αἰγυπῆον ἔϑεσι. πέλιν 
δὲ, ὅτε χϑμνὼν »ἢ αὐτὸν ὠνύουσι 
δρόμον. ̓̓  ἐαν πετο ἴων αὐτῶν 
πνάΐμωτιν ποιητικοὶ ἐμπέσῃ χημῶ- 
γΘ.»δκέτι αἱ στσου ἢ οὐὐτὸν ἀγύδσι 

ἀτῤ τος τησής μζ' κλαχγίῆς πο 
ψν δ δεδοικῆρι δ΄ χφμιῶνα. βοῶ- 

σοίλιν ὡς ὑδύμθν ὑϑμα. ὁτῶν εἰς 

τοὶ ϑερμ(οὐ Ὧ τύπων οὖ χαμνῶνι γ.- 
νώνττι" φησὶ δ τῦὶ ὅτε ἣ- οὐὐζὸν οἰνύ- 
ουσι μωνελν σύδιων δηλᾶσιν" ἐ- 
σοίγᾳ ἡ». Οὐδὲ ἡ ποιλιἠῥόϑιοί κεν ὑ- 
πτύδιοι Φορέοιντο. ἢ Ομ» ἡρίθν 

Κλαχίη τ γε πέονττι ἐπ᾿ ὠκεα- 

γοῖο ῥοιίων. ὸ Ησίοδῷ», Φράζεο 
ὮΝ οὐ χε ἐθῶν γεράνων φωνῆς ἐπω- 

κϑύσῃς; Ὑψόϑεν οἱ νεφέων οὐιαύ-- 
σιω κεκληγήης » Ητ᾿ οἰροτοῖό σέ 

σῆμ φέρει» κἡ χείμωτίθ. ὡρῶν 
Δεῖς 



ΔΙΟΞΗ 
Δεικνύφ ὀμνβεοινού. ον σύδίᾳ ὅν 

κἀν ποιλιζβό9:οι Φ ἀτοίκ)ως φέρφν- 

“ον οὐγλοὶ λφὶόν ἕν γῦἡ ἢ’ οὐτὸν δστο-- 
πελοῦσ: δρόμον" ἢ ὅτι, πνσύ κωτίΘ» 
Φ σκληρφ6 ὄντ», ἃ] αὶ τί) πύκνω- 
σιν τῷ οἰέρᾳς » ποιλινδρο μϑῦσιν αἱ 
γέρφνοι- οὖ δὲ ὠκύμνονι κἡ κεχυμυέ- 
νῳ χα λέζῳ Ὁ οἰσ]αίφῳ,, σύ δρομθῦσιν. 
ΗμΘ- δ᾽ ἐφξερό)ν) Μείφι βέθηκε 
στοίλιν ἐπὶ τοὶ “οὐ χφωῶνθ» σημνεἰού; 

κοί φησιν, ὅτων ἴδῃς ὧν κῳϑοιρῶ 
εοἰέοι αἰφνιδίως οἰμιβλωινομδύους ύ- 

σέρος » μυἠτενέφους, μνήτε ὥλλης ζ- 
γὸς οἐχλύῷ»- ἐπισκιωζούσης; μνήτε 

σελάώης ἐπιωξούδόσης, χήμῶνω 
“προςδύκο.. δηλοῖ δὲ, ὅτι ἡμῖν ἀνε- 
ποίάϑητος ὁ οἰὴρ ποιχυμνερὴς γίνόμυε- 
νῶν», τῶν» ποιέ!. γίνε) τῶτο, 

οὐχ μο. ἐπιαεθοϑ ουυύτος Οῖς ὠεροις, 
Φ τὸ λωμαδὸν αὐτῶν εἐμυδλωϑονῷς. 

“ὐοιῦ, ἐδὲ σελίώη, φυϑοσέγηκεν » 

ἐπειδὴ ἡ σελήνη σκέπει τῷ ἰδίω φωτὶ 
φΦ εἰμνωυροῖ τὰς οἰφέρας. εἰ οὐ ὠνόῦ 

πούτων ἐξαίφνης σκοτεινοὶ ἴδ ἄφρα 

γ,27)» χάμιὼν σαι. Καὶ ὁππότε; 
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σοὶ ὲ ἐῶσιν Ὑ Ὡσούτως ἢ ὅτων ἣΞ 
νεφελῶν αἱ ὥ ὑψηλότεροι ὧν τῷ 
αὐτι τόπῳ μδρωσιν ἀκίνητοι" αἱ δὲ 
ὑπ᾿ αὐτοῖς υὐπυῤῥιπίζων" αἱ Ἷ 
φυϑϑηγούμϑραι οὐ δὲ κουτεέλομυθοζ-- 
νεσου" ὡσοούτως χφιμῶνος σηιωέϊον, 
ὅτων Ἐν ἴεν, τόπτῳ δ᾽ νεφελῶν, αἱ [2 ον 
τῷ αὐτῷ τόπῳ ϑύωσιν ἐκίνηθι,ὠλ.- 
λοι δὲ ἐπ᾽ αὐτῆς ἐκείνης τ χώξδας Ἢ 
Ὁ. τύπου ἐκείνας ἐξέλθωσιν, οὐ ἐΣ 
Ὡς ἱσουρδύας σουρουτθέχουσοο!, οὐαί 
οἵ ὁπιόγεν ἐρχόμδναι. Καὶ χάζες) 
Ταὺς χῆνας , ΚΟΙ τοὶ λοιπρὶ Ἐφεξὴς, 
Ο] ΄, . Τ᾽ “ 
οὗ κουτοιλέγη ὀρνέου, ζρφιγωδῶς Φ 

Γυ, πολλῆς κινού δυο, κραυγῆς. 

σύμωξολο φησι γίνεοκ, χαμυῶγ..- 
τῆς ἡ) τῷ ἀέρος ἰκρωσίως αἰ δ᾽ ανό-. 
εϑνα, ὁ φυλώπουσι τίω φπεοτέραν 
σύ κοσμίων. Ὁ δὲ ἐπειγόνϑροι,, ἀντὶ 
τῷ ἐξίασιν εἰς νομνζω, μδὶ φωνῆς 
«ἀλεέον. Ὁ.) εἰωθότος βοσκόμϑυοι, 

Δ) κὶ τὸ μνηκέτι δυυϑαῶχ δύχερῶς ἐξ- 
ελθ εν Θ᾽ βοσκηϑϑωι ὡκᾳ τοῦ χεί- 
ὑῶν. τῷ γ)οομδύε. 

[Ὡ] ! Ὁ ιΥ̓ 3 ! 

Χάμωνγος μέγα σηκίϑι ὦ “ὐνεα γηδϑι κορωνγή 
! - 5.1 ΒΑ ) 

ἸΝυκΊερον αἰεἰδουσα,, καὶ ἐψὲ βοῶντε κο ϑιοί, 
Ὶ Ι! ΩΨ Ἢ ὌΝ ἢ Ν 3] ! Καὶ ασίνος ἡὼω αἰ ασιϊζων, κὶ δριεα, το δυζᾳ 

Ἐκ πελάγϑις Φϑθυοονζῳ, Ὁ ὀργίλος, ἢ ἡ ἐρλϑοις 
Διωδων ἐς κοίλας ὀγέαφ; ν φυλᾷ κολοιῶν 

Ἐκ νομοῦ ἐρηόυϑυα χοαφερφ96, Ἐχὶ ὁ ψ ιν αὖλιν, 
ν) Οὐογ᾽ δ Ἐχιξοϑαὶ μεγαίλου χάμῶνος ὁγτὸς 

Πρϑασω ποιήσαιντο γομόν κηρ 910 μέλιοσα!» 
Αλλ᾽ αὐτῷ μέλιτός τε ἡ ἐργῶν Εἱλίοσον 
Οὐδ᾽ ὑψο7 γοροίνων μακραὶ εἰχες αὐτὰ χέλθυϑοι 

7 

Ὑςειγογ- 
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Τεινον ̓ φροφαδὲςἢ παλιμιπετέὲς Ὀἰπονεον 1). 

Μηκῆ, ὅτε γωυεμίῃ εν αραχνια λεπῆα, φέρη)» 
Ἰζα] φλόγες αἰϑύοσωσι εἷδωνουϑβοιο λύχνοιο, 

Ἡ πῦρ αὐὴ. )ατϑδιὴ »ῳυπό δια λύχνα, 

ΠΙιςευψ χάριν." 

Καὶ ἐννεοώγηρῳ κορώνη) Ἑννέω 7) 
οδυεων ἔτη ζῇ κα κορώνη. ἢ τὸ οὐνέω, 
οἰντὶ ᾧ πογλοὶ ποιητικῶς ληπῆέον' 
ἤγϑεν ἡ πελύγηρῳ κϑρώνη» ὀξέα 

χρώξεσο νυκτὸς, χαφρυνῶνός ἐς! δὴ- 
λωτική. Καὶ ὀψὲ βοώντε) Καὶ «ϑὸς 
σίω ἑασέρων Φοῶντες οἱ χολοιοὶ, 
σημυεἰόν εἰσι χαυνῶν», ὅτων δηλω- 
δὴ ἑασερέξοντίΘ-. Φ᾽ χριροῦ κϑίτης 
“δήξωσι: βοώίσι Ὁ χώραν ἃ αὑτῶν 
χϑίτης" ὡς ἡ) εἰπομδμ,τέθ ᾧ χεμυῶ- 
γ. ἔρχοντρο! οὐτξ. τῷ δὲ δοῶντε, 
δυϊκῷ ἀφεθμυῷ ἐγοήσοιί, ἀντὶ πσλη- 
ϑιαντικδ'τῶτο χοὶρ ἔγος αὐτῷ, ὃ γὺ 
Ομηρθ- οἷδε. Καὶ απίν.) ΕἾ 

ς ὀρνέξ τὺ ὁ απτίνΘ». τὸ δὲ» ἠεἰ ἐ- 
σπίζων, ἤγθειν ὁ πτίνί(Θ» υσὸ ὅρ- 
ϑρον φθείγόμϑμί(Θ". Ορνεω ποίντοι) 
Κ αὐ ποίντο τοὶ δρνεοί, φησιν, ὠκφού- 
ἡθντοῖ τὸ πέλαγος Δ᾽ αὶ τι ψύξιν, 
σημυεἰόν εἰσι χεεμνῶνίΘ». Καὶ ὁρ- 
χίλ., ἢ κϑη ἐφηϑσὺς) Καὶ τοῦτα 
εἰδὴ εἰσὶν ὀρνέων. δῆλον δὲ ὅτι εἰς φω- 

λεὸς κῳίδυόμδνα, ὃ: ἐπιόνίζᾳ τόϑ- 

δεικνύςσι τὸ φπϑοσημνεήνεσι χαμνῶ- 
γοῦ. ἹΚ οὐὲ φῦλα κολοιῶν) Καὶ τοὶ συ- 
»ή κοΐ ἕξ κολοιῶν φξὸς τίω ἑσπέ- 

ραν ἐπὶ κοίτέω ἐρχόμϑρω διτὸ τῆς ον 
τῇ γὴ κωτωνομυῆς, χφμνώνω δηλδσι. 
πραφερού δὲ, τῆς γῆς. ἐπεδὴ ζὶς 

᾿ εἰρέρως βόσκον). ῷ δσοξ ο)λόμδμω 
Ὁ) οκιπάπτοντοι Ὦ κοιρπτῶν διεπόμδροι. 
ἐπὶ σψτον δὲ αὖλιν, τίω) ἑσπερανὴν 
κϑίτην. Οὐσῖ ὧν ἐπιξεϑαὶ ) γοων 
οὐ κουτοίφεκίρι μυέλιοσο. ὁ δὲ νᾶς» 
ἐὑεγοίλε χειμιῶνίρ» ἰόντίΘ.., οὐδὲ 

αἱ ξεϑαὶ μέλιοσαι ἐπὶ τὸ φοδόσευ» 
ἤγθτ» οὐκ ς Ἔ σέμνθ λων τὴν κοιίανε-- 
μὴν ποιξντοῦ , οὐγλ᾿ αὐτῷ κῃ οὖ 
αὐτῇ τι πόπῳ ἑλίοσονται κοὶ ἀνα- 
φρέφον᾽ "καὶ ἑλίασεσι τοὶ Φ᾿ μέλιτΘ» 
κρὰ ἣΡ ἐργὼν φροντίο᾽ κότα. οἱ δὲ» 
ἔργων » Ὗ γεωργικῶν οἰν)ῶν" οὖν γοὶρ 
τοῖς οὐλροῖς Κρ μυόνον αὐτῶν εἰσὶν 
αἱ ὁδοί. ἐξιῶσοι ἐν σήυβλων, 
δὐϑέως Ἐρχονἣ ἐπὶ τὸς οαὐχροὺς, ΚΘΗ 
«ὧλησίον Θόσροντοι!, μήποτε ἄφνω 

ἐπιγφύητωι χειμνὼν, ἵγω ἐ[γὺς ὦσι 
 σίμυδλων. καὶ ὅτι αὖ μυξλῆτωι ἐγ- 
γὺς Ὁ κυψελών οὐνωφρεφόμδροι . 6 
μὴ πόῤῥω τὴν νομὴν στοιξσου" ( δυσ- 
ρἐγύζωτοι γοίρ.) χφμνῶνω «ξοδηλξσι 
κοῇ πεοφοήνεσιν ἐσόμδνον. Οὐοῖ᾽ 
ὑψδ γεροίνων ) Καὶ ποῦτω δὴ ση- 
μνέϊα χειμνῶν(Θ5. γέρφνοι μυὴ εὐ- 
ϑυπορῶσο ἱπῆάμϑμαι, οὐρούχιν εοῦ 
γἀυεμυίῳ μεζκινέμϑμα, φλὸξ Στὰ 
λύχινε μυὴ κρυϑουροὶ , (Βα μυόλις οἱπτό-- 

ον πῦρ' πῆξις δὲ τέῴροςς, νιφείριἴ 
σημυεῖον" (Ὁ ζὶ «ἷθὴ τεὲς μύξας ὥ λύ- 
χνὼν κέζγροις μοι Φωρνόμϑμα" 
πο γορ καὶ τᾶτο, »ιφετξ σημνέϊον" 
χωλάζης δὲν ἰαπύρου ἄνϑρωκὉ- 

τὸ μέσον νεφελώδες. φασὶν ἐν ὥς 
᾿ ἔνε ς»ὁμυβρῶν μυελλόντων κῳΐφε- 

ρεοχ , ἡ μνετεώρες οἠρεῶζ, ἐγλὼ Ὁ 
αὶ σὐϑ εἴας ἐμυποδιξ εχ πῇήσεος" οὗ- 

Εν ᾿ ἔκλι ὦ Ἁ 

τῇ Ὑ ἡ γέρων(Θ. δυσσειθὲς ἔχει τὸ 
σῶ μ(οο » Κ φῳέὸς ζὸς ' ὡρῶν ἱσερβο- 
λας οἰντέχειν ὦ δύνω). ὁ δένδς» αἷ 
δὲ δ γερφόνων μφρκροῇ τοίξεις Ὡς αὐὖ- 

ὥς ὁδοὺς τείνεσοη δ᾽ (τξφ Ὁ ἦν σύ- 
οἱως 
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δίας σύμνφολον' λα» λστοφρω Φέϊστο 
χὸ ὑγρϑν πνόῦ κ(ο» τ ἐξὺ ὑποφροφῆς 
πορσυόμδραι τὸ οὐδ σημυεϊόν εἰσι. 
κϑα γέρφνοι οι μὴ διωμοόρδραι εἰς 
ὑψῶ», (»ηδῖ; ἐπ σὐ)είας σοιού- 

εϑναι τω πῆῆσιν, οὐ ὑποφρέφε- 

στα εἰν ηρὺς τόπες . ὁ)εν ἐκινήλησειν, 
σὸ αὐθ σημνεῖόν, εἰσί. “Μησῖ; ὅτε 
νἀνεμυίῃ), Καὶ ὁτοῖν τοὶ οὐρφόχνιου 
νἀνεμιίας ὅ ὅσης ων τῷ ἀέρα φλάζων- 
ΤΡ" ὡστεύτως τῷ ὅτων οὐμυοιυρν 40 
“«ἰρὴ οὺς λύχνες φέχί.. » ΨΚ μη εἰς 

ὕψῶ». οὐνοώπήηττοι : ΕΑ φἶξι- 
“ρέφη.- ὃ ὀμβθίον “ινόρϑρμον Οῖς ἐ ἐπὶ 
Ὑ ἢ γερμοτέρων οἶτρν ν τίϑε ΄οις λύ- 
Χνοις, τὸ αὐτὸ σημνεῖον. ὃ Ὁ πῦρ, ὑστὸ 
τῇ ἢ αποδιῷ οἰφανιζόμδρμον, Ὁ ἄγλώ 

᾿ πολλοὶ σημνέϊω γίνετεο ἐπὶ ὃ χει- 
μνερανῆς κρυτοισοέσεως. Αλλος. Η 

οὐροίγνη, λεπήή ἐφι ὃ ἰονὴ, τὸ οὐ αὶ 
μετεώρῳ ἐ ἐςξ" τὸ ἔτι ἡμῖν αἰνεπου ὁδήτιε 
ὄντ.» τὲ πνόύμῳτθ. : αὕτη οκ 

6 ίως κινήσεως ζέρετϑε! ἢ κινεῖ- 

βυπλο δὲ λόγ»"», Φ᾿ νἀρεμοίᾳ δὲ, 

. “Ἐ" 
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ὅτε ἡ οὐρφώχνη κινξύτοοι » μὴ "φτω- 
φρόνει τῷ σημυείς: εἰ 70 τὸ οὐτίησο 
»ἀμεμυίω ἐ ἐξὶν, αλλ οὖν γε φεοδηλοῖ 

ἐν ἐσόμϑρον χειμνῶνα. Καὶ φλόγες 
αἤγύοσ σι ) Λύχνων φλόγες ἡ ἠρέμουν 
«ἰξιφερφμδραι,, πῦρ τε μόγις εἶνου-- 
πτόναυον, Ὁ: τοὶ ἐλλύχνιο Ῥόρηλρι- 

μῶν» σημεῖον" συμυπίπῇ εἰ » ἀυ- 
ποκείμδιε ἡ ὑπὸ τῷ αἰέρφς. Η πῦρ 

αὐη ) Απὸ χϑινοι πὸ, μηδὲ ὅτε 
πίφευε τῷ χειμῶνι » ὅταν πῦρ ἐφό- 

πἼητοο μῷ κρυκθπτου)είας ἃ ξρῳδύ- 
ἀξ ) ἡ ἢ ἀρ λύχνω" » ΝΣ 

ὅτι ἐπίῃ ὄντος φ «ἰξιέχοντος ὑροί, 

βρφδιον πὸ πῦρ ἐφείπΐ εττοι Ὁ πὲ λύ- 

χνώ. αὐὔηττοι οὖν, οἰντὶ τ ἐφοίπηη- 

τοῦ, Πιλώτορχος δὲ φησι, δὲ καυ- 
σοὶ βρῳδέως ἐξώπηεαχ, πεύχυμνε- 
ἐπ τὸς πόρες ἐπιφρῴτίοντ» ἀέ- 

δόφξ οἱ τοὺς δῷ δες πίοντες, 
ΕἾ ἐν ον τῇ ἡ τέφρᾳ οἵνο δῖπο-- 

κρεσλῇ εἰ ἐ ἕνεκ ον ἡ. τὸ τὸ πῦρ ὃ 
ὕλης μφῦλον ἄψητεα, 

! ! « , υ 

-“ὶ τοι λέγω οοσὰ, πελον.) 

Σηματ' ἐπ᾽ αὐ ϑοώποις ; δὴ ,ὸ Χὺ αἰφκέ; τέφρη 

Αὐτοῦ πυγνυνδιῃ γιφετοί Ἐχετοκρμυήραιο᾽ 
Καὶ λύχρῳ χίθνορ: κέ ροις δ στ ̓ ἐρικοζαι πλυτή 

Κύκλῳ σή ματ ἔχη πυριλαιμιπὴς ἐτίυ 9; μυξα! 

Αἰθρφικι ὃ ζιωονῖι λαλόίξης, ὁ οσπῦτε λαμπρ ς 

Αὐτὸς ἐείδυταιν" μέοσ-ῳ δὲ οἱ ἡὔπτε λοτῆὴ 

Φαννητω νεφέλη γ πυρὸς ἔνδοῦεν αἰ ονϑροιο. 

Τί τοι λέγω) Τί σοι ποτοιλέγω; γνυμυένη, χειμὼν Ἔςοι" "πολλοῦ Ὁ δ 13 

ὅσοι σηυνέϊου γίνεται ἐπ ὧν ὥποις Σ᾽ ἀέρᾳ γοτίσκουτί» τὸ τοιῶτο 
χέμῶνζ. κφὴ σύ δίας" Ὁ Ὁ ὦ τῇ σημυεῖον. ἡ τέφρῳ ἕν μ᾿" δια λυομνέ- 
οἑπτούν τον .οὐσφαλεσούτῃ τέφρᾳ, νη "ἃ ὡς αὐ πεπριγῆα, σημζφιντικὺ χάς 
φίρὶ ἐκεῖνον ἢ: ὕπον ἔνθεος. ἐξὶ πη- μον». Θ᾽ χέζχροι πολλαὶ ἐπὶ ξ 

ΕΣ 
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-: λύχνου φωΐζς ἐπιανισοόμϑυαι, 
γιφεΐον σημυοίν εσιν. ὅτων δὲ τῷ διω- 

πύρε ἀν)ρακθ- ἡ ἐπιφοίνειω 
λωμνπε τὺ [γοίνῃ» ἡ ἣ μεσότης μνε- 
λαῤνητοι » λλαξαν ἐσομνένζω δῶ 
σημφδόναι. Καὶ λύχνῳ χιόν(.) 
Καὶ ἐπὶ τε λύχνῳ χιόν. γίνωσκε 
σημυξίον;, ἐὰν κέζχξοις ἐοικότο ση- 
μνέϊο πανΐζωχού ἡ κύκλῳ Ἐχρῃὲ ἐξγὸς 
ζὴ πυραλαμπᾶς (υύξης. ἐαὶν ἐν ὁ πε- 
οὴ τες μυύξας κέξχροις ὃ ὁ μθιο σημυέϊου 
»η.Ὁ τοῦ ἴω σημεῖον ὑχρξ χειμνῶ- 

εὐ οι κα 

γνῷ». Ανϑρώκι δὲ ζώοντι). Ηγεν 
ἠν)ρακωιϑῥῳ καύοντι. ἐσν ἐν ζών- 
τῷὸ- ἀν)ρακ:, ἡ ἤγθων Ἐοιξομυένε!» 

Ὁ ἐπὶ τῆς αὐτῷ φλογὸς μνετειξὺ 
ὡςος νεφέλη τις γγύητουι "χαλάζης 
τὸ οιξῶν σημυέϊον. λούκον δὲ δεὶ 

φαντεφεδδαι κα δ ἀἀνγρουκρι, διὰ τὰ 
πεπηγῆων πέφρειν. ὸ εἰκότως πὸ 
τοιξόν σημνεἶον χέμ γΘ.- ̓ " ΡΞ 

οἰέρίϑ» ψύξις τοιαύτη ἐφὶν, ὡς ῷ 
μυέγει φῳ πυρὸς διήκειν. 

ΤΠ οὶ σὴ, ̓  καρποίο καταρϑεες συ οὶ μέλαμγαι 

Σχροι αἰπείρητοι τ λύτη δὲ πε πολλὸς ἀλωδὺ 

Αἰεὶ ταῦ αν, μη οἱ [λαρρς ὧκ γέρϑς ἐρεῖ. 
ΤΠΠρῖνοι ἃ ̓ λομενῆς ἀχύλου τὺ " μέζον ἐηϑυσοα ἡ 

Χομώιός χε λέγϑιον, ἐπὶ ἔν ἰοώσοντος. 

Μηδὲ ὠδῶω Ὀκπαΐλᾳ «ἰξιβ οίϑοιεν απαντη, 
Τηλοτέρω οἡ, αὐχκοῖο στονςαχυοιέν ἀρϑρα,» 

Τέρᾶνοι οἷ᾽ ἐ κῴρποῖο ) Αρχετοι 

λοιπὸν λεπτὸ δένδρων περ μυήρλω “οἷν 

διδόνου αἷθὶ χέμνώνων καιραν, ὁ ἐπι- 
τήσ)α ρὸς γεωργίων. σ᾽ εἰ ἐν λα- 
βἕν λτὸ πρίνε κοὴ αίνου σηννεου" 

ὁ ὃ τῆς πξίνε κρρπὸς σύμυμυετεθ» 

ὧν, Φιδῶν χφωῶνω δηλοῖ ὁ δὲ 
«πλείων σῃουής) ες, «λείονον ωὐχ- 

((6ν" μεζιβὰς ἐ ἐν ἐπὶ ( τῆς γεωργίας 

σημνέϊα 2 πειροότοο! ᾿σριεῖν ἡ (δὸς; 

"ἡ ησιν, ὅτι πξῖνοι ΧΘῊ Χο. μ»ε- 

σείων τί κρρποφοράαν στῶν ἔχῶ- 

σὶν » αὐχρμυηρθν τὸ τέλίθ» σημνα- 
»δσιν. αἱ ὥ ἐν πέννοι μὴ ὑπὲρ τὸ 

δέον δύπορξντες, μῳκρὲν ἐσόμϑμον 
Σ᾽ χήμνῶνα σημνοήνουσιν' ἐαὶν δὲ πο- 

λυφορώσι «θὰ πε ἕο οὑτου μνέρη φ 

ϑέρες» Θλούοζο ὃ σιΐρκοὐ κοιρποῦ γε- 

γησομυένζω κ' ἰσὸ αὐχμοῦ. ἡ δὲ τ 4.- 
ν καρποφορία πθίοσ, ἡ τυ[γεῤει" 
σρὶς ἡ Φ' οὐναυτῷ ἀνθεῖ; χρὴ τρὶς 
τελεσφορέϊ: ἑκοίφη ὃ καρποφορία 

ἔδχον σημυέΐον 56 ξαν ὁ τπρῷ- 

“Ὡς κρρπὸς κριΐοὶ πϑέπον ΤΩΙ ̓ 

σδρμον δεῖ γφΘ: δός δοηφιν" ἐοὶν 
δὲ ὁ δεύτερος ̓ κρτούμνεσον χρηοϑν Φ 
9ερ εἰας κρείοσ ονα σηυυοἰάνεέ" ὁ δὲ «εοί- 

πος, ἢ ἐααζ. κὶ ἡ δὲς σεεύταξις, ἕτως, 
προ χθέες τρυρποῖο ̓  Ουτέςι δαρινό- 

ΠῚ κορπῷ, ἐν οἰπείρηζοί εἰσε 
χέμνῶ γί». ὅσοι Ὑ' Ὁ τω φᾶνον οὐκ τῷ 
οἰέρφς ὠφελέϊ ̓ ποιῦτου γὰ δ" σττον' ὃ-- 

μϑίως ΚΘΗ Το ὶ δλούδοντοι. δείγ κοΐ 

οἱ ζ σσδώτοων «πόρων ὁ ὁ φρβῦς ο ων 
τῇ φάνῳ ἐφ ἐσὶ, ὁ ἢ ἐμέσων ὁ μέσος » Ὑ 

ὁ τρίτος ᾿' τελρυτούαν εὲ ὅτῳ Πλέταρ- 

χΘ-. 
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χ.-. Πολὺς ἁλωσὺς ) Ο ατου- 

δαῖθ» γεωργὸς ἡ ὃ σὐροτεισῦς εἶφο- κ9: 
ρᾷ ἐπὶ τοὺ σημυνέϊα τῆς γεωργίας. Ὁ δὲ, 
μή οἱ ϑέρθ» σα λίθ ἔβη, ἀντὶ 
τξ ἼΝ": ἐ φ)ιι ΡΥ: ὁ δὲ σίζς ὅταν 

ορχἀὼ ᾿"" τῷ αἀνωφύεαδκ,, ἔτεὺ- 
φξβολίω χἐμῶνθ. δυύωττα βω- 

τοί εἰν » ὅτε αὐχμοὺ συμυπεσέντΘ-: 
οὐ ἕαρα Ὁ φυόμδυ», φύζν δυκῶ 
οὐππειγλούτί ον. οὐγλ᾿ ἐπειδοὸν ἐμνπέ- 
σῃ» ̓ λπέλυττοι. Φησὶν οευῦ ὅτι ἢ πεῖς 
νοι ὅ μνεροοὶ ορποὺ σοι » Ὁ μέ- 

λοώνεα οὄνοι σε οἰπείρηγοί, εἰσ: χι- 

μυῶν». ϑωυαζν οὖν οκ τὴς ἢ κορ- 
“πῶν οὐὐτῶν οἰνοφύσεως συμβάλλειν 

τὸ Σ χήμνώνος κοηρός. λέγά οι; " " ἃ 

σείνε κρυρπὸς σύμυμυεῖξος ὦν, χεμώ- 
νῷ δηλοῖ: ο ὁ δὲ πλείων τῷ σουνήϑους, 

αὐχμόν. Πρᾶνοι χ ὦ 2 εεμινῆς) Ο 
πεῖ. πὸ ὁ δένδρον ἧ' ἢ ποίνυ κοιτωξύ- 
ρῶν ἐςί. καὶ ἢ μαρτυρεῖ [ ̓ Αρλφοφοίνης 

λέγων, Σὺ σ᾽ ἃ ΟΣ πεν» οὔ: 

ἐμπθηρὴ εἰς » βοᾷς" ἢ ξύλων Ὁ τοὶ 
κατείξηρα ἐ ἐμ υπφηδϑέντο κοὴ καυ- 
θέντα » τῇ ξηρότητι ὠντέχᾳ τῷ πυρί" 
αὕτη τοίνυν καὶ πφῖχθν ἡρφί τις ὅσω 

ΤΩΝ Η φιςὺ ὑχροίνουσι τέρπετο" 

εἰμνῶν Ὁ» ὄντ», σφόδρα ὑ- 
γεοῦ τᾷ «ἰρκέχοντΘ» γῆνομδῥε, τῇ 
ἡ ,ρότητι καὶ ) ἶσος χρῤποφορέϊ, φ 
δηλοῖ ἢ- ἐσόρϑρον μέγων χαυνώνα" 

Τριπλύα δὲ δος κυξά" 

᾿Θεόφρῳεος Υ͂ ὅτι ἡ πένῷ» 

13ς 

ὑφ᾽ ὃ τ ὑρρασίως μμετορλο οὔσοι - 
κρυρπεφόρησε. 2οεμνινῆς δὲ, τῆς συ- 
νεγῶς Φυοι ἴῃς" πρίων τᾷ χεΊ- 

μυῶν(Θ. Φύετοιι. ὁ δὲ ἀκυχῷ», Χφυρ-- 
πός ἐσιὶ πρίνου" Θ᾽ Ομνηρφς Ποΐρ᾽ 
ρ᾽ ἄκυλον, ξώλωνόν τε. καί 
μνέτξον δὲ ἔχρυστει, ἐντὶ τῷ » συμυμωέ- 
τρως ἔχου σοῦ τ ᾿ χρυρπεῶν. φησὶν οὐ Ὁ 

ἥ ας 

Ὁ. οὐχ μνηρειὴ τῇ κροίσᾳ ἼΔ ὅτε-- 
ρϑη ἄλλον πεφύκοισι. λα, οὖν 
καρπὸν ὅ φέρει, ἐ ἐὼν μὴ εἰς βαάϑοςὺ- 
»ρανϑῇ. εἰκότως ὅν τῇ “ούτων οὐῷο- 

οίᾳ. κρυτοομνοιν τεύον το! «οὶ ἕξ ἝἝ 
ατερικοίπευν 3 μιᾶς αἰτίας ὄσης» Ρ 

ἧς οὐμυφοτέρων ἡ πολυκρυρπίω ἐ ἐπές- 

χε. εἰ δὲ υπσερβαλλει τ8 χρρποῦ τὸ 
ὠλῆλ)ος, σῦν οἱγοιϑὸν σημυέϊον. ἄμνε- 
7ξον ἣ ἐπομιβρίων κα 2 Ἀϑονα μὴν 

ὑγρότητος, ἡ αἰεὶ . οἰέρᾳ,, νεσις τῷ 
)ηλύτης δηλοῖ, ὕτω ὃ Πλότωρχίζ».. 

Μηδὲ ἀδέν ἔκπολα.) Μηδς λί- 
ν κϑξεσικῶς τὸ ἐξόγως βωρωυδεῖεν 
ὦ καρπῷ πωρτελῶς, ἡθιν μὴ 

λίων ἔχοιεν κοιρπὸν, οὐ)λιο σύμυμυε- 

θοὸν" ὅτε Ὁ οι τῷ αὐχμοὶ αἱ ἀ ἄ- 

βδρδι δ εέγλ εσοοΐ εἰσ τ" τὸ οἱεύ τη λο- 

τέρω » οἰντὶ τῷ ποῤῥωτέρω ἔστι, «ἡ 
ἄρέροι 0. αὐχμοὶ πληϑύουσι πος 
οἰφοέγυσι. 

Ἰκπ ἣν 

ΤΈλοσαι δὲ τε ̓αῦ Καὶ 

Γ ον εὐλνς φέρᾳ δὲ τί σημιϑα) ἔχσίρη 

Ἐ ξέης ἀρότῳ. γὴ »» τ ̓ ροτήσιον ὡρίωυ 

Τριπλοα μείρον ἡ), μέοσην, ἡ ἐπ αἰμφοτερ ἀχρα, 

Πρῶτος κοϑρ τίων ἀβοσιν» μέοσος δὲ τέ μέοσην 

Καρπὺς «πα[γελλᾷ, πυμαϊτίαι γένϑο ξ 

Οὐτίνα )ὃ Καλλία, λϑ σαν δδὶ 106 ΤῊ 

δατος ὦ λ- 

(λων. 

κείνῳ 
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Κείνῳ γ᾽ δξ ἀλιὼν ἄροσις πολυληῖος εἴπ, 

Τῷ δὲ αἰ φαυροτάτῳ ὀλίγη ὲ μέοστῳ δέπε μέσση. 

Οὕτως σ᾽ δύϑν ολκος τϑηϑώ σκυνλης ὑπεραρϑῇ» 

Σήκατ' Ἐχιφραιοσαιοῖ, ὁμοῖον αἰμητοιο. 

ΟΣ δ ἐπὶ δϑον ροτὰ Ρ ἐπιφραοσατο καρτῷ, 

Τίοσα καὶ ἡ τῷ σκυύλλης τεκ κα ρετοα ὀῤϑεὶ λθυκῷ. 

Τριτλόω δὲ φᾶν. κ κυξει}) Τοί- 

πον φησὶ φέρειν τὰ αὔνον κρρπόν' 
ἕκασιν δὲ “Νύτων σημυνεῖον εἶνε! από- 
Θου" γοέρ ἔπι τὸς σπόρες τξεὶς 

εἶναι, φορῶν 3 δεύτερον 3 ὕςοῦτον. ὃν 

ἐν οὖν καρπὸν εὐφορήσῃ εοέλισω “ἢ ὅ δὲ 
ἡ χῦθ», κα τοὶ "λόγον ΟΣ Ν απ ὅρον 

ἐκέννον γίνεοχ ὠφέςον. τὸ δὲ » λο- 
χαίη αν», ΑΦΟΡΑ ἊΝ ὑψηλὴ. 
Ἀτν λοχῆσφοι δύνωδχκ ΟΣ δ οὐνεδρεῦ- 
σοι οὖ αὑτῇ κρυπἶὸ μδινον" ὕπτωος Α- 
πολλινώραν. Ὁ δὲ ὠρήτοω, ον τὶ δ᾽ 
οὐέκῃ. οὖ ἐκείνῳ δὲ τῷ καρπῶ κοὴ 
ἢ ἄροσις πολὺ κρείπηων ἢ ἔφα!" Ρ 

γρ μόνον ποῖς ζώοις συμ ποῦ") ἰοὺ 

γένεται, οἰ λαοὶ κΘῚ ον ἡοῖς φυτοῖς: 

ὅτων οιν κεκρωμδρῶν τῇ ὑχρό- 

πηΐ νὰ ψυχεότηϊς πειροπσλησίως ἔ- 
χὴ τί ἕξιν, κοι] τϑεφεται Στὸ ὅ ὁ- 

μϑίων, Φ τοῖς αὐτοῖς εὐδελέϊ "α 
μ(φυροένεται. διὸ πολλοὶ μετ᾽ εἰγαή- 

λὼν » σμυακοίζει ὁ κουρποφορέι; 

τοὶ δὲ γέρει, τοὶ ᾿ χαμνῶνι., ποὶ δὲ κὶ 
ἔαρ. ἕ ἃ οιὼ ὁ αἱ κρασᾷς : Αἰάφ ορ4ι; 

, δ μθέδῃ τῷ συχζενέίς σφόδρα. 
Ὁ οὐμὐ μυίων κροΐσιν ἐχόντων, εἰσὶ 
περ», φν Ὁ». σκύλοι » πυρὸς; 

κουτοὶ Πλότωρχον. Οὕτως δ᾽, ἐν-- 
γέρακος) Ανγλέρακον γα ἐἴρηκε τὸ 

νθος σῆς σκύγλης" κυφίως ἡ» 9 ἀ- 
κρον τ οἰφοιχύων. εκθλούως δὲ, 
φησι. τὸ της σκύγλης ἄν)ος Ζέλοτ 
μιίρεοχ, ΤΟΝ ΝΕ ἐσομδύων καρπῶν" 
τὸ ὥ γαρ ϑῶτπον ἄν)ος φἰεὶ τῷ 
σδφ του «πόρε δι δοέσρκει ἡ ἡ μ(φ:ς: Ὧ δὲ 

δεύτερον, «ἑεὶ τῷ δευτέρφν" Φ τὸ 
σοίζν » φθὴὶ τῷ πρίτου. 

Αὐταρ ὅτε σφῆκες μετοπτωρ νὸν ἤλιϑα, πολλοὶ 

Παΐτη βεξριϑωσι, τὴ ἑασεφλων τσροηίλοιϑον 
Πληΐαδων, Εἰποι ὡς ἐπερχόμδιον χϑρϑνα ; 

Οἷος ἐπὶ σφικέοσι ὁλίοσε) αὐτῖχα δζιορ. 

Θύλῴφω 5 ἣ σύες ϑήλάα 3 ὦ μαι, ὺ αἴτες, 

Οπαῦτ᾽ Δυαφρωφῶσιν ὀχὴς, τα ̓ δέγ᾽ ἀρρενά τ λρτα 

Δεξανϑναι πάλιν αὐῆις αἰαθλχδῶων ἐχέων"), 
Αὐτῷ 
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Αὐτῷ ἡ σφήκεοσι μέγλῳ χφιόνα λέγϑιϑν. 

Οὐ ὲ5 μισηϑυϑύων αἰγῶν , μήλων πὲ» συῶν πε 

Χαιρέ δθολζος ὁρήρ, ὁ οἱ 9 μα λᾷ δ λπίθωντὶ 

Ἐλύδιον φαίνοισι βιζαιόνϑμωι οὐγιαυτον. 

Αὐπὲρ ὅτε σφῆκες) Οτῶν ο 
φϑινοπωρανῇ Ὁ ἔηρους ὥρᾳ» σφῆκες 
κουτοὺ “σλῆθος σιυυη)ροισιμνένοι ; ον 

στολλοῖς τόποις δ λέπωνττει!, (ὃ Ὡὸϑ ὃ 
ἑσπερίς Ὁ «λειάδων ἐνωτολῆς» 
δεὶ πος δοχφν χαμώνα: φοδϑείρητοῦ 
δὲ ὅτι ἡ ἑσπέρι(Θ. «ὡλειάδων οἰνώ- 
“ολὴ χαμνῶνα ἐπιφέρει. Ὁ ἂν ἑσπε- 
οόων φυξοπείρφι)εν . ἤγϑων τῷ δυτὸ 
ἑσπέρας ὠνατερλλεσῶν" ἐῶ! ἡ ἐνώ- 
τέλλεσι θέρει. ἵότε ἕν εἰ κοὴ ποὺ 
ἑσπερήων “σλειοέδον οἱ σφῆκες βλέ- 

στοντοτ! στουηϑροισ᾽μυένοι, εἴποι τὶς ὧν 
σεσχ χεεμιῶν οὐ. γένοντο! δὲ σφῆκες 
οὐκ γῆς" δὐφυὺς δὴ φπϑὸς Ὁ γψυν ὧν σοὶ 

ποιαῦτο ἡ γῆ» ὅτων ἱκμῳθὼδης ἡ. 

Θήληαι δὲ σύες) Η ὑρότης γ6»:- 

μον ΚΗ κινηϊκὸν τῆς σ'περ μ(φυτικῆς 

δουνοίμνεως" διωχυὲν ἡ» Ὁ σῶκῳ 
χϑη Ὁ πνδῦμῳ τῇ ἀνέσει, οροιὸν 
γένετοο!» "ἡ υσόθερ μον εἰς ὁρμοὺς οὗ- 

γωγεὲς ἐπὶ τὸ τῆς γγμυνήσεως ἔρηϑν. 
διὸ κϑη οἱ σπουλαιοὶ ἢ Διόνυσον τῇ 
Δημνήτθο; συ[κουϑιέρωσιων , αἰνιτ- 
μῶροι τὸ ηόνιμθν τῆς ὑφρότητίΘ». 
ὡς Ὁ ἐν τοὶ φυτεὶ ἐξασδ)ενήσωντο 
διενϑ εἰ τῇ σὐκρωσίῳ, ἐπελϑ ὅσης 
ὑγρῶς καὶ ἐπιῤῥεξσης τοοφῆς; ἕὕτω 

ς τοὶ ζῶω οὖ ὑρρῶ τῷ οέφε καὶ μιού- 
λωκῷ μοφίλισον τὸς στ σίων κι- 

νέύτοι. οἱ ἐν θήλειο σύες » γτῦὸ τϑό- 
βατω, κρὴ εἦγες, ὅτων υππομνείνων-- 
το τί ἢ αῤῥέγων Ὀχόῦσιν, ἐπι- 

φρέψανζῳ ἐπιβαίνη τοῖς ἄῤῥεσι ; 
ιὑέγων χιεευνώνον κου σσς ἐλοίοσο- 
νώ ἕ δπὸ Ὁ σφηκῶν σημναήνεσιν" 
ὅτων δὲ μυὴ τοδολωμνβάνῃ τοὸ πῷὸ- 
εἰρηδῥω τὼ μίξιν, ἐγ»λὸὶ βρούδιον 

ῳ εἰϑισιδύε ὀχεύῃ., εὐ)υμυίων “οἷς 
πένησι ποιρέχονται » ὅτι μυὴ ἔχοντες 
εὐπορεῖν ἐδ)ηκοτων, πδϑςδοκῶσιν 
εὐδοεινότερον ἐσεὰζ ἢ χεινώνω. ἢ 
ταῦτω τοὶ ζῶα ἐπιθυμητικῶς ἔχεσε 
σιωυεσίας ον χειμῶνι, ἐπηδὴ ἔξωθεν 
πότε ὦ ὑχροῦ ὄντ», Ὁ Θερμιὸν ἤγ-- 
δοθέν ἐφι, γα φλέγον αὐτοὶ ἐγείρεε 
χδὸς συ εσέων. διὸ Ὁ ἑξῆς φησιν, ὁτι 
ξοὶν δρῳδέως Φ καὶ σιωυεχῶς στουου-- 
στοέζωσι, δηλοῦσιν ἃ ψυχρὸν ἢ΄ χει- 
ἐνώνω , οὐχ εὔκροῬν" δεν κὸ δ΄ πε΄ 
γήητοῦ χοίρείῖν ποιοῦσιν. ἢ οὐ ηρῖς αὐ χ- 
ἐνηρϑθῖς τὸ οὐνόμνβρφις ἔτεσι, τοὲ ζῶα 
φυθὸς σιυουσίων ἃ φυθ670υ μ(ρ" “[ὰ 
ἣὴ τίω ' σὼω κοΐτων ὑχρότητω ὀλίγην 
σου » βῥδύτερ » τϑῳ δρᾷ" διό φη-- 
σιν, ὀψὲ δρώνίᾳ τω στυνυουσίων ν᾽ 
εὐγυμνίαν σειρέχονττο! “οἷς γεωρηϑθῖς. 

ἡ ἡ) ὡλείων ἐπιθυμυίω ἐξ ὑγρότητος 
«πλεονωζούσης γίνετου!. χαίρει οὖν ὃ 
ἄνολξ» εἰνὴρ Η ἤ)9.) ὁ πένης Φ ὡ- 

γείμνων , ὅτι αὶ ποίνυ αὐτιὴ ϑερμνωνο-- 
ϑέῳ ὑπὸ ἐμνφίων, εὔδιον ἢ΄ ἐνιωυ- 
τὸν ηγυήσεὼκ υσοφαΐν ουσι. τὸ δὲ βι- 

βαιόμδναι , ἀντὶ τῇ Θιαζόμδυ"ἡ 
φαθὸς συνουσίαν. 

5 Χαρᾷ 



128 ἈἈΡΑ ἘΦ 

Χαίρᾳ ἡ γεράνων ἀγέλαις ὡραῖος αροτρβυς 

ὩὩειονἐρηρυϑύαιρ' ὁ σ᾽ ἀἰώρμος αὐτίκα μάλλον. 

Αὑτως γὉ χάρϑνες ἐκῦῤχον) γέρᾳνοισι, 

Πρωΐα (' θ μανλν δμιλάδὸν ἐρηθυϑρησι 

ΠΠρωΐον. αὐτὰρ ὁτ᾽ ὑψὸ Χὴ οὐκ ἀγνδα Φλυήσαι, 
Πλάφύτερον Φορέωνται ἐχὶ γξδον, δ, ὥμᾳ πολ- 

Αμβολίη άμῶνος ὃ ὑφέλλεται ὑὕςζερφι ἔργα. (λα), 

Χαίρειν) Καὶ ὅτον αἵ ΝῊ γερφνων 

οἰγέλοι ἐπὶ τοῖς εἰϑισιμένοις τύποις 
μυετοέθασιν φρολαμιξοίνωσιν ἘΠῚ 

ἐπιϑυμνεΐν γεωργὸς οὖ ἄχει ηοὺς 

κρρπὺς οἰμυῆσοιι » γέγηθεν" ὅταν δὲ 
ξρᾳϑδύτερην δεαήρωνττοι Ἰξυλιω 
»Θ. βρφδύτερον οὐμυῆσοοι πίω) θερεί- 

εἰν γεώρηθς » γέγηνεν. οἰκόλεϑος ἡ 
χειμὼν γένετο τὶ Ἕ γερφώνων διώρ- 

μίφτι' ὅτων Ὁ ᾳϑλαμιβώνωσι 
“ίὼ μμεΐζάθασιν » Τὴ χῳτοὶ μείζονα 
συφή μιφτω ποιῶσι τὴν “Ἴησιν, «ϑϑ!- 
μϑν δηλοῦσι τὸ ἐς" ὅτων δὲ «οἷς αὐ- 
“οῖς πύποις ἐμυβρῳδουύωσι., νὶἡ ἀνω- 
χροοῦσοι, δρῳδεῖων σίυ) πἼησιν ποι- 
ὥντο! , κἢ μνὴ σιουη)ροισ μοέναι φέ- 
ρων) ̓  Γν "Ἀνησό ονὴ- χιεὐμυώνο 

σημυρήνουσι,, (Κ᾿ σίω παρολκί 7 »)ε- 

ὡργεῶν “ξησιμνωπέρουν ὅσων Φῖς γ:- 
ἌΓ ῊΝ ὥθκον ἐ χορδῥαις) Ταῖς 

Ψ 9’ ὡρων ἐρχο; ὅσας γερῴ νοις » ὁ 
ὅν Θ: ΓΕ Σ ἢ ὥρων ̓ τ ὡπ- 
κῷ, γεωργὸς Ἂ χαίρει ὁ ὁ βελόμϑυ. 

ἔφερον «πτείρειν. ̓ πος ὀψημνω- 
μ λνὰ ἕπεοχ, δ αὐτῶν τῇ τἴησή πέ- 
φυκεν ὁ ὀμυδρος" τῷ 70 αὖ δι ὐνόν 

“ἡ “ὃ «αἰδὶ ἢ, ἀέρου ψύ τῶς » (κα 
σεουήλων ἐ ἐπὶ "δι. οἰηλος μυετέρχχοντεοι 
τόπους. Πρώϊα ὥ ̓ κδὴ μ(θδ)λον ) 

Τοῖς μὲ ΠΣ ΠΣ κοώτοὶ “σλῆ9.». 

φανομϑόαις 5 )είτίων ὁ “λείων ὁ 
χάμὼν ἐπιφεήνετοο" ὅτων δὲ ὀψεῷ 6 
μη οὐγεληδὸν φανῶνττο!, οὐ »λοὶ Κρ 

κουτ᾽ ὀλίηον Φοκ δια φηκούτων, οὐοῖ 

ὥμῳ πολλοὶ » αἰνωβολη χεηνώγῷ» 
ὠφελεῖ τοὺς ὑσέρας απορούς. 

ἘΪ δὲ βίᾳ μα μ' ξεἰκυῷ ὑπώρξε, 

Γωδω ὁ ὀρυοσώσιν , κεφάγας σ᾽ δμέμοιο Φορῆος 

Αντία πείνωσιν,, μία κέν Ὧστε χεϊαῖνοι αὐταὶ 

ΤΠπλυϊαδες χὐμώνα κατερχόμδμαι Φορέοιον' 

Μηδὲ λίζω ὀρύχριεν; ἐπεὶ μέγας 9 Κῷ κόσμον 

Τήε) Η ὅτε φυτοῖς χήμων φίλος, τ᾿ γρότοισιν. 

Αλλαὶ 
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Ανλὰ χίων ἐϊη πολλὴ μεγάλαις ἐπ΄ ἀρόραις, 

Μήπω κεκριυϑρη μηδὲ Ολωθρὴ ἐπὶ ποίη, 

Οφραᾳ ἕις δϑετυὶ χαίρῃ πο ιδϑγμκενος αϑηρ᾽ 
Μησγ Εἶν καϑύπερϑον ἐοικότες αἰςερές αἱεὶ, 

Ἐς ςῷὦ ! ! 

Μιυ9᾽ Εἷς, μητε δύω, 
Χ . ! 8. 9 

Πολλοὶ γὸ κόμθωσιν ἐτ' 

Ἐῤδὲ βόες ΘΗ (νηλων Εἰ δὲ οἱ 

βόες νὸ τοὶ μυῆλω; ἤγοιιω ἰῷ πϑόβα- 
πο ον τῇ παρφκμνῇ Ὁ φ3) ινοπτώρφυ 
σίὼ γζῶ τοῖς ποσὶν ὀρύοσ ουσι, τοὶς 
δὲ κεφαλοὶς τδῆὺς βορέων αἰνω- 
τείνεσι, χημὼν »ϑυήσεδ μνέγας πρ- 
χοὶ τἀ σῶν πλειαδων δύσιν" ἐὰν δὲ 
κἰδίλλον ὀρύτηωσι, μυείξονω δέϊ ἢ 
ἰμυῶνω “ϑοεδέχεαζ, δ ὠσύμφο- 
οον φυτοῖς τὲ γὼ σιτικῶ χρυρστῷ "σπολ- 

λὼ δ ἐσομνένζυ μόνω σημνοιήνει. 

ὥςτε συμυβήσε δ’ οὖν τοῖς χώραις 
πυρὸν πξυφερόν ὀνΐζῷυ; Ὁ ὑηδέπω 
ἐπὶ φσϑτον ηὐξηκότοι, ὥςτε μνὴ μ(ου- 
φφρίνεὼζ , ξηρων-) ζω! υπὸ τῆς ψυ- 
ρότητος" εἰ » ἐτύ[γωνεν ἰχυρὸς, ὅπ 

ὧν ἐδεδοίκᾳ τἀ οὐ τῆς γιόνΘ» 
βλώξζω. πότε οὖν κουτ᾽ ἐκεῖνον ἢ 
κωρὴν ἔσωσαν οἱ οἰφέρες τὸ κοι 
φύσιν σώζοντες κρΐᾳ φη μον κουϑοερϑν 
κϑὴ οἰνεπιθόλωτον" μυηδὲ οἱ κουλέ- 
μενοι κομνῆτοι )εωρηϑείησαν» ἢ 
ες, ἢ δύο, ἢ ἈΦΉ τέεῖς" φωνεντές 

ὅτοι »οὐχιμνήρον τὸ ἕώρ σημνοίνεσιν. 
ἡ ἢ ζώων ὀξυοσομδῥη γῆ 
χειμνῶνο δηλοῖ, ἔπει ὠντεύον- 

τῶ δῖος ψύξεως, αἰ “λη90» 

θερμότηζος - ἥτις Δ᾽ ὶ τὸ ἔξωθεν πὸ- 
κνότητο ἐζελείετωι οἷς δώοις. εἰ δὲ' 

«πλέον ὀρύττει τίω γὰζ ᾧὶ ζῶα, ὁ 
χειμυὼν βλωβερώτερος τὸ φυτοῖς νὰ 
οὐρότοις. δῦχου δὲ «ὐλείονο γεόνον 
γενέῶ" σηυνέδον ἡ κριρποῦ » ἐπειδὴ 

μηδὲ πλέονες κομθωΐες' 

αὐγχι μηρῷ οιαυτώ. 

ῥ 3) τοὶ απέρμκουτοι μιοῦλλον » ἐπερ-- 
χόμϑμα τῆς ἐπὶ τοὺ ἄνω αὐξήσεως" οἱ 

δὲ κομῆται ὠξέρες » αὐχ μοῦ σημυέϊ- 
ΟΝ 5 τσσερβούγλοντος τῷ θερμοῦ τὸ 

Ψυχοόν. Πληϊέδες χεμνώνα γ) Ε΄. 
σοορῶν ὠνωτέρω, δε τῦἡὸ φϑινοπωραναὴὶ 
οὐἦνοωτέγλουσιν οὗ «τλλειάδες": αὖ ἢ ὅν 
κρυτερχόμδρειι ν χήμνῶνα φέρφυσιν. 
ἐοὶν οὖν εἰς ἢ’ κοηοᾷν οτε δύνουσιν αὲ 
«ἰλερίδες, οἱ οὖγες, τὸ ὧδ μνῆλω 
κερφτίζωσι τί γἱῶ, χειμὼν γε- 
νήσε μνέγας. Αλδλοὶ γεῶν εἴη πολ- 
δὴ.) Αλλὸ “ἰὼν ἔσου πολλή» φησιν» 
οὖν τοῖς μυεγοίλουις οὐρόρους » αἰθὴ τ 
(μήπω κριϑεῖσοων » (ὃ οἱονεὶ διίκοασιν 

φ ὦ ᾿ -" ΄, » ἣν ᾿ 
»ἡ ἑἐογι λωβοῦσουν πόων , ἐδὲ σίυ 
βαθεῖαν, οἰγλ᾿ ἐπιπόλαιον ὅσων" ἢ-- 
η9:ν ἐαὶν ἡ “χιὼν “ἰπη. »Νυέδγω μὴ 

ἤδη εἰς πολὺ τῆς πόας ηὐξημδῥης. ἵ- 
νοῦ μυὴ κλώῶπτοι αὕτη" οὐγλ᾿ ἔτι οἰποι- 

λῆς" ἡ Ῥ “τὼν τηκοιϑῥη κουτ᾽ ὁλί- 

)9ν» "ὦ ποήφεσου τὶν) γάῶ,, τξόφι- 
΄ς ἔξι Οἷς ἐσσειριϑροις. ΟΦρφ 

ΣΗδοδῆα ) Τῇ εὐετηφήέῳ τῶτο 
ἐκολεθεῖ, Ὁ χαύρειν Ν γεωργόν. ὁ δὲ 

νῶς,, ὕπως τις εὐθέως φροςδεχόμϑμΘ» 

χοόρῃ. μὴ οἱιἦ ὀρωρύχριεν λίων οἱ 

βόες" ὁ Ὁ κριζρὶ κόσμον ̓ οἰλλοὺ χου-- 
λεπὸν κἡ τετοιρουγμνένον ἢ’ οὐέ 
“1:2 ἐὰν ᾿ ἐϊη ΒΕ μα 

“τὸς οἰρόροις » ἐπὶ τῇ μήπω κεκρα- 

Ἢ Ο ἐψυρῷ πόῳ Ἢ ἐφοςχύων οφθὸς 
τὸ χιόγον διυύκο φέρειν » τὸ τοιϑ 

ὕχος 
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“ψύχος ἀναδέξαζ. Μηδῖι εἶεν κου- 
)ύοξ)ν) Τοὺς κομυήζως οἱ πυϑει- 
ηϑεανοὶ Οϊς λανωμδύοις συζκο- 
τηράϑμθιν Ξ κριΐ μ(φκροὶς ἄνωκυ- 

κλύσᾷς χεώνων, ἄλλοτε ἄλλῃ ὥϑό- 

φαρομδύες οἕνῳ τῶν υὐσοτιϑέρϑυοι 

«ουτοὲ οὶ βόρφα οἰὸς 0ῦ ζωδιακοῦ 
οῷ φαινομένων. οἷς αὐτὸ τὸῳ οἷν-- 

"επί πε χοῖς ΣΝ «σλωνήτους ὡρλσ- 
μυένος ὅπος ἐφὶν ὁ ὁ ξωδιακὸς κύκλος" 

δῷς δὲ ἐ ὅκ ἂν εἰη 3 ἢ λανήτων, οἰκὸς 
σπούτρυ τῷ τόπου Φαρό μ». δά φὔμ(ο 
εἰσ εἷς εἰς “πλωνήτων ἰὐ, πείντως 

ἂν γῦΚἡ τοὺς (ούτου τὐξιόδους οἱ φᾳοὶ τοὶ 
(θυ) μοτοι δεινοὶ σποιρετήρησοιν » ὡς 

δ σῶν πσλωνήπτον" εἶν᾽ δὲ εἰς ἐφ, 
εἰγλοὸὶ “λείονες, χϑ οὐχ ἐγὶ πόπῳ 

ὁρώμδροι. ποὺς; "Ὰ οι ἄγω τῶν οἰξέ- 

ρῶν ἔχοντας χὰ κόμυλυ » κομνήτας 
ἐχρίλεσον" ποὺς δὲ κοίτω, πῶγω - 

Ἐν ἀξηλμρβμε ρα δὲ» τοὺς κούτωϑεν. 
ἥκοιτ- δὲ Ν δ Ανωξαηόρφς -. 

Ὁ οὐλονα, 6 “-ὡλανωμυένων » 
βυδμὴ «ϑλησίον οἰ)λήλων γ,2εν) ὃ. Χ9υ-- 

γέωξ ἐσόπῆρων οἰντιλουμυπόν των οἷλ- 
λήλοις» τοὺς κομνήτεις στυΐςωοκ λέ- 
η90σ:. ᾧ ἃ δι δὲ “πλανώμϑδροι τῇ 

λέγεσιν" ὅτε γο οὖν τῷ  ξωδιακῷ μό- 
γῳ Φούνονδ »οὐχλοὶ Ὁ ὦ Οἷς βορείοις, 

τῷ τοῖς νοτίοις" τρεῖς “ὶ οὖ τῷ αὐτιῇ 

νπολλοίκις ὁρῶν") κομιῆϊ): πόντε δὲ ὃν- 
Ζσων ““λωνήτων ᾿ “εεῖς ὁρῴοχ, κοιμυή- 

ἃς οἰδν; ἡγούτῃν. δ οἰπιλωνῶν δε ἄνες 

δρῶν") πόρους ἔχοντες. ἐπὶ γθῦν τῷ ἐ- 

ΩΣ τὲ κυνὸς Αραφοτέλης φησὶ πετη- 

ρη κέναι! κϑμνήτζω, [ τϑῦ ὥσθσιφο- 

ρῶν ̓  ὁτι χωρὶς αν: οἱ κολυῆτει 

ΤΙΝ μικρὸν λύτο μ(φυροιν ϑέντες ἄφα- 
“66. πολλάκις τε ἐγὺς οὐγλήλων 

ἐ ἐδ ὁγγ0 κομνἢ") τὴ τεολωνῇ)» ὡς ἐφῃ 

Α ΡΑ ΟὟ 
σκοπεῖν. ὁ δὲ Ποσειδδύνιος οἰρχίω ».-: 

νέσεως ἰχάν Φησὶ τὺς κορνήτοις , ὅταν 
τιτῷ εἰέρος πουχυμυερέφερην οχθλι- 
βὲν εἰς ἢ οἰέρᾳ, τῇ τὸ ἀέρος δίνῃ 

οὐδεθῇ: εἶτο τὸς πλείονα, δῖνον ἐ-- 
πιῤῥεώσης τῆς συφροφῆς φέρων): διὸ 

συμν Φαήνει νων ΡΣ μνείξογας αὖ- 
τῶν ὃ ἡτηονώς , ὡς ὧν, ποτὲ 
Φ Ἐπ ιαλδονν τῆς συφροφῆς αὐξε- 
ϑαι 5 ποτὲ δὲ λειατούσης συφέγλεοχ. 

τοιύτῃ ηϑῦν ὃ εἰς ἃ’ οἱρκικθν. ἅ 
στωυνέφούντοῦ! ἔλέφο ὅπον, οὐλλ᾽ ἔγ- 
7 πεπιλήη ἐν ΠῚ σιοιχυμυερής ἐςσιν 
ὁ ἀήρ. καΐδὶ δὲ τοὺς φαύσης αὐτῶν 

6 σύλιν διαλύσᾳς, πεοποὶς συμ.- 
σήνει γένεοχ 8 φ ἀέρος; οὐχμνός Τέ» 
ἢ οὐκ τοῖν ογαντίων ῥα [δωίους ὃ ὁμ- 

βρηυς. κα τοὶ Ἁἰάλυσιν, γένεὰχ αὐ- 
τῶν, ὧτε ὶ οὐ ἀέρα τῆς συφοίσεως 
αὐτῶν γινομυένης" ὁ 6 ὁ ὁ Αρφτί» 

λέγ4- αὐχμκν αὐτὸς σύμιβολω 
ποιρφ διδοὺς ὁ ὑγτούρχον τοῖς. ἱπποκροί- 

τῆς μένζι ὁ ὁ πυε ρλκθς ἕνα λέγ 
δ κομυήτάν. 6 6 οἱ [3 λοιποὶ ἰδίως οὠ- 
σον τεὺς κόμος λποφαίνον ἐχίδιϑϑδι, 

κωτοὶ τὴν ἐνοίκλωσιν» ὡς ἐ ἐπὶ ἣ- ἥλιον 

Σπὸ τ ὄψεων, ΡΣ τὴν ' ὑμρῶν εἰ- 
γαϑυμνίασειν » εἰς αὐτὸν ῥλκῇ φαί- 
νεᾶχι Σπόύρφς δὲ φησιν » ὅτι ἡ ἡ ξηροὺ 

ἀγαλυμοίεσις, ξηρῶς τῇ τῆς γῆς "ἢ ἢ αὐχ-- 

μηρῶς τυ[χονέσης : οὐνουδεδομιένη " 

ποιεῖται κϑινήΐ δ.5 εἰσέρας κολϑδ- 
μένους. αζσὰ τῆς ἰδύας ὃ: 7ερμότητς 

ἐξα πῇομνένη ῥᾳδίως Ξ οκ Ὧ τὐσυκει- 

μένων, οἷον αἰσέρας, ἢ οἰκῆνοας ἐ- 
γωπέμυπει φοδϑς σὺ ὠνω" 2 δ πῦρ 

ἄνω πέφυκε φέρεὼκ, τὶς δὲ ἀεβι 
νας τῷ παντὸς οἰφέρί(Θ. κόμνως εἶνοα 
νομυίξες:ν. 

Οὐδ ἅ μ ὀρνίϑῳ ͵ ἀγέλαις ἠπείρων αὐ, 

Ἐκ γχσων ὁττ πολλαὶ ὑπίπλήοσωσιν αἰρέραις 
Ἐρχὸ υδὲῳ 
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Ἐρχουϑον λέρεος ΡΗ αἰθεδείδιε σι αἰνώίς 

Αμτῳ, μή οἱ καιεὺς ὦ αἰχυρ ρμιος ἐλῶπ, 

Α ̓ὐχμῶ δριηϑεῖς. γι; ρᾳ δὲ που αἰπόλος αὐήρ 

Αὐπὰς ὁργίϑᾳοσιν, ἐσκο κῃ δ μέν ἴωσι» 

προ ἢ μετέπειτα πολυ ϊλατίος εὐιαυτού" 

Οὕτω γὸ μοτεροὶ ἡ) αἰλήμογες ἀδλοθον ἀλλοι 
Ζωομϑῳ ἀύθρω ποι᾿ (οὶ 3). χϑὴ πασὶ τπτλμτες ἕτοιμοι 

Σύ ματ' ἐπιγγαῖναι, ὃ ἐς αὐ δίκα. ποιϑσαοϑοαι. 

Οὐδὲ ἃ Ἢ ὀρνί)ων ) Οτὰν πολλοὴ 
ὀρνί)ων οὐἰγέλοι λαὸ τῶν γήσων ἔρ- 

χώνται, ἐπὶ τῶ χέρσον, οἱ γεωρηϑὲ 
αὐδὴ τῷ ϑέρφυς ὠγωνιῶσιν , αὐ χμνη- 
οᾷντ τεκιναρόμϑροι "ῃυήσεδλαι. οἱ δὲ 

βεκόλοι γεγήϑοισι μοίλισοι,, ὁτον 
μυὴ κατοὲ λῆλος σερυη)ροισιμνένεη τ 
γβύωνδ) ἐ ἐπὶ τὴν γῆν » οὐλλοὺ χετοξγμυέ- 

γῶς πῆ με ὦσι" πολυγάλακδον 
ἣ φροςδοκώσι ἢ ΝΣ φγιαωτόν. εἰτοὶ 
ἐπιφέρει οἱ ἴνῖόν ἄνα τῆς δῇ ἀνγρώπων 

εὐδδ εν εἰοὺς » κει φησι δὲς Θύτῳ τῷ 

σρόπῳ ξώμδω οἱ ἘΣ : ΟΣ κού-- 
κοποι)οῦντες, ῷ ινηδὲν 6 εβαρον ἕ ἐχον-- 
τες ὧν ὧν τῷ βίῳ, οὐγλοὶ μόνα πὲ «αἰοὶ 

δ κόσμον σημυεῖοο ἃ Φ ̓ κατείλης- 

Φότες οκ εκοθὺς ἐμπειρίας ᾽ ᾧ 

[Ὁ φερςδυκῶντες “ἰὰ τῆς ἱνελλξσης 

ποιρουτηρήσεως γνώσεοζ. φ'εὶ δὲ 
ὀρνί)ων Αρασυτέλης φησὶν, ὅταν Φ 

ψυχεὺς κ᾿ δ ξὸς ἡ ὁ νρ., ποτίω τ- 

καῦτος χὸ αὐ γῆσοι βρεχόμδροι » νο- 
φύουσι 5 τοὶ οὖν αὐτοῖς ὄρνεώ ἄνα-- 

σρέ ἐφουσιν" ὅταν δὲ αὐχμώδης ἧς 
ξηρφς: τότε παντελῶς ὯΞ γήσων μὴ 
εἰναι φυςσῶν , ἐπὶ τἀ γζῶ πὸ οὖ 

σείς νήσοις ὄρνεο φεύγουσιν » εἰς ἀὲ 

δύνωνται κἂν ἐξ ὀλίγου τρέφεοχ. τ 
οἱ ̓ Θλοιοὶ δὲ οὐκ Ὁ νήσων πετόμ οἱ» 
ποῖς γεωρηοῖς σημνεῖον αὐχμοὶ χρὴ 

οἰφορίας εἰσίν. ἐὰν δὲ ἔμυμνετξοε 
χορῶσιν» εὐκαρπίαν διλοῦσι. τὸ 

δὲ αὐχμνῷ τὐαύκλνι ἤγρι» βλα- 

βεὶς υὑπὺ « τῷ ̓αὐχμθώ" ξηρότερα γὶ 
αὐ νῆσοι ἠπείρων το[χείνεσεοι 5 ὥς 

φησι Πλέτωρχί(»; Θχς ΤΊ ον ἢ ῥᾷον 
τῷ αὐχμνηρύ ̓ κατοφήμιφτί» οὖν-- 
πιλώμ βαῖνον)" διὸ ὁ τοὶ ὅρνεῶ Φεύ- 

γή; Ὁ τοῦς ἠπείρφις φέρεπελοέζει" 
ᾧ ὠχϑετοε ὦ ὃ ώργὸς τῇ ἤ ὀρνί- 
θων ἐπιδημοίᾳ, ἃ ὴ; αὐχιμθν υὐποτδεύ- 
ὧν. χιοέρᾳ δὲ πος αὐτούς ἀῤτῷ 
οὐπόλΘ», ὅταν οὖ κόσμῳ ᾧ πε [-- 

μένως φερωνδ» ὡς πλείονν γκοἔ-- 
λα» »Χνησομυένε Ὶ “ἰ τὸ ἔνθερ- 
μὸν εἶναι δ. ἀέρῳ" Οὕτω Ὁ μ9- 

γεροὶ )Ηηθὼν κρυβᾳφτη 6φὶ τ πλα- 

γώ οι ο πολλοῖς πρίν κονσιν» 

ΡΟΣ ἐξ ἄγων ἔργων Ὁ ἐλπίδων 
ζῶντες: ὁ μὲν γεώρηθς» λσπὸ σερ- 

β(οώτων" ὁ δὲ αἰπόλθ», δπὸ Ἐ 
πολίων" οἱ ἱ δὲ γαωῦτοε » »υτὸ )εκλοΐσ-- 

σής. ΟΣ τὸ πεὶρ ποσὶ σημνεῖο » ζυ- 

πέφι τοὲ πλησίον. γιν ὡσηείν στοίν-- 

χες ἕτοι μθι» ἐξ ὧν μμετοιχφοάξον") 

ζ οἰ τῆς σημυαώσεως ἤγϑωυ ὡ-- 

γσώντο δύχος οὖντοῖ ᾿ δωνατὰ εἰς 

φεόγνωσι» οὐγαγεῦ ὕσερϑν" εἶτω ἐ- 

πέξεισι ζρ ἑκοχου. 

Αρναπ 
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Αρνάσι  “χάμῶνας ἐτεκμήρφιντο νομῆες 
Ἐς γομιὸν ὁπ πότε μᾶλλον ἐσ φγϑυϑυοι πφοηθωσιν᾽ 
Αλλοι δ᾽ δξ ἀγέλης κριοὶ, ἄλλοι δὲ χα) ἀἰμιοὶ 

Ἐ  νόδγοι σταἰζωσιν ἐρφϑὸ νϑρυοι χεροίξοσιν" 
Ἐ] ὁπὸτ᾽ ἀἴλλοῦεν ἀἶλλοι ἀγαστλύοσωσι πόδεοσι 

Τέτρασιν οἷ κϑφοι, χερᾳοὶ γε (ὦ αἰμιφοτέρφισι, 
.“ 5» 

ΟἹΤ᾽ Ηὼ 3 “Υ 3 Ι Ι! 

δ αἰτέλης αεἐκουσια, χινηίφοσι, 
4 2 ἢ ΟΝ ΟΝ 4 ἙΝ Ἔ !Ι Ψ 

Δειλον Εἰσελοίοντες ὁμῶς" τὰ δῈ παντοῦὶ ποίης 
] Ὁ» ! 

Διακνωσιν πυκνῆσι κελθυουδμα λιϑοίκεοσιν. 

, Ἄρνασε ι8.}) Οἱ ποιμένες, φησὶν 
ὅταν ϑεοίσων") τὸς οὔρνως μ᾽ κατε- 
πείξεως ἐπὶ τί νομυΐω ἐρχομυένες. 
χέμνῶνωα τπεκμνοίρον). Αλλοι δ᾽ 
ἐξ ἀγέλης κροροὶ ) Ὡσεέυτως δὲ ὁ- 

σῶν κρλὲς ἢ οὐμυνὰς οὖν τοῦς τριόδοις 
ἔωσι ποῖς κέρῳσι διερφδομνένες, 
σινοὺς δὲ “οἷς ποσὶν οἱγλομνένες, τὸς 

ἐα ἄρνας τοῖς τέτρασι, τὸς δὲ τε- 
λείους τοῖς ἐμυφαδοοϑέοις, Φ ὁ μμοίες 

»ἡυομιένες ὀρχερϑῥοις » χήμνωνος ἡ- 
Ξνἢ) σημυέϊον. τὸ Ζ οὖ «οἷς κέ: 

-λήτ] εν τοῖς ποσὶν, ὁ πότων κω τοὶ 

τῶ οἰγέλάυ ὦσι, τὺς ΚΖ «οἵ» ἀέτρω- 
σιν οἱ γλομνένες τσοσὶ τὸς κεφοτέ- 

ῪὟ Α ὁ “ Ὶ .) 

ξξδς: τς δὲ τελείες οἷς δυσὶν, ἅτε 
ἰδὲ, 5» »" 

βαρυτέρες; χήμνωνος ἐς! σημυεῖον" 
ἊΨ " 

τπωροίτηονται 70. τῷ, μέλλοντι. 
ζρῤ ε" 3} δ ᾽ ͵ 

ζῶ ἰῥήξην ὁμυορξ αὐ δ) ανόρϑρυοι. 

ἵῸ ΑἹ ψ ͵ὔ ε , ᾷ 7» 

ἡ ῥα οὖν μοίχη; ὑφροτηΐω Ὁ ἐ[κε- 
φοίλε δηλοῖ. ἡ δὲ ἐπὶ τῶ νομυΐω 

ἄφιξις, ὁτι πλεέδον τὸ ϑερμυὸν δεοὶ 
χίωὺ ἐντιπερέςοισιν οἰ)ροίζετει εἰς 

ξ 9.» χωρῶν. νὴ ὅτων ἐνοκ τῆς αἀ- 
γέλης ὥχοντες ἐπὶ ἢ σωθμὸν ἐπεί- 
γωντῶι . εἰωθότες δείλης υπτὸ τοῦ 

προιμυέν(Θ- ἐλωύνεσγαι . αὐηοὶ δὲ 

πλησίον ὄντες τῶν πηοιμυένων, ἐ- 

πληφότερον “ποιντοιχό7εν τίω γε- 
ἐνζὼ πιεοςφέρωνται, κοήαὸ ιὸ ΞΞ 
ποιμυένων τυπήόμυενο; “οἷς λίδοις, 
σιοίντος ζρὶ (ϑιοῦτοι σημυέία χιαμνῶνος. 
Δεήελον εἰσελοίοντες ) Ηγθων καϊρὶ 
τῶ δείλζω ἐλαύνοντες αὐτές. ἐκέ- 
σιο δὲ εἰσέρχιον » ἐπειδὴ εἰϑϑα- 
νόψϑυα τῆς τωρφχῆς φ' ὠέρ- ᾿ ἐμ»- 

φορέϊδν αἱ βόλονται πϑοφῆς. ὅτῶν 
εἶν οἱ νομυεῆς ἴδὼσι τὸς ἄρνας ἐπὶ ἴῶς 
νο (οὲς πσϑοϑυμυότερον ὁριμοίντας, χέ- 

» 7 [4 

μνωνα σημν48ν})» τῷ Θἐλεὸχ δεδοικό- 
σοῦ τεὲ ϑρέμυ μφυΐρυ, μνήπσοτε συ[ελῴ- 
λεγο, κωλυϑῇ, δατολουύφν τε οφῆς. 

ἜΣ ᾿ ἽΝ, δὼ μὲ ἢ κϑϑν: ἢ 3) 
Ἐκ δὲ βοώὼν ἐπύϑογτ αρῦταὶ χα) Θπκολοί ὐνδρες, 

Κιυμεέιν χἀμώνος᾽ ἐπ εἰ (ὐες οσ πότε χηλαῖς 

Γλωυση 
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Τλωοση ὑπωμαοιο ποδὸς αὐἰδελιχμήσωνται , 

Η κυίτῳ πλϑυρϑὶς ἐπὶ διξιτεραις τὸρυσωνῖ), 

Αμμβολίζω αβόηοιο γέρων ἐπιέλπετ᾽ ἀῤοτεθυς. 

Η σχ ὅτε μυκηθμοῖο αἴθ σλλφοι ἀγέρων")» 

Ἐρχόνϑναι ςαιθμόνδὲ βόες (φλύσιον ὡρζωυ, 

Σχυθραὶ λφμῶνος πϑολές ἡ Ουξοσίοιο, 

Αὐάκᾳ τεκμα ον.) αἰχείμερϑι ἐμιπλήσεοϑον" 

Οὐογ᾽ αἦγες Ὡρίνοιο αἰξιασευδουσοι αἰχα ϑθοις, 

Ἐύδιοι, συτῖὲ σύες φορυτῷ ἐπιμδο γα νόσοι. 

Ἐκ δὲ βοῶν ἐπύϑοντο ) Καὶ διτὸ 
βοῶν σημυετουῦτοι οἱ γεωρηθὶ γε- 

νησόμϑμον χειμνῶνω» ὅτων τοὺς χα- 
λοὺς ἐμ περοϑίων ποδῶν τῇ γλώ- 
ὁσῃ “ὐἰξελείχωσιν » ἡ χουτοὲ ἢ: δεξιὸν 
ἐνηρὴν οἰνουκλινώντοο!. ἐπειδὴ ΝᾺ ὠ 
τῇ ἀρχῇ τὸ χἀμνῶνΘ» ψυχρὰ ἡ γῆ 
γίνετοο, , ὁ βοῦς ψυχομυένζω τίν) χη- 
λέ τίω ἐμναυξοοθίοων., τῇ “ἴδελιχ- 

(υήση πειρῷτου ϑερμναίνειν: (ε΄ ἢν ὁ- 
σπιοϑής ποδὸς ἃ δυωώτου τῇ Ὑ λώοσ ἡ 
ἐφικέδχ' φησὶν οὐ τϑηρ ἀρχίὼ χά- 
ἐῶν... Ἐπὶ δεξιτερξς ) Τὸ γοὶρ 
φυσικὸν αἵ οἱ ἔφὸ αὐτῶν, τεὶ σὐώ-- 
νυ μ(4." 49 γερμνοήνουσε δὲ οὐ τῶν οἱ 
βόες τὸ ἥπτωρ» οὖν τοῖς δεξιοῖς τόποις 
τ μυέρεσι κείμδμον, ὅτω κατακεί- 
ῥϑνοι. τὸ δὲ, ἀμξολίζω οἰρόποιο 5 

εἶπεν, ἐπειδὴ ἐκ σύθυς ἐἰροτοιώμϑθυ, 
εἰ μὴ κοὴ δροχιἰὼ ὀλίγμω ἰδὼ δ" 
ὁ δὲ βές ὧν ὠρχὴ τοῦ χήμνῶνος 
τϑτο ποιέϊ, πίω μυέρδλεσων ψύξιν 
“πϑοφυλωπόμδϑμ»- ἀνωξδολίω ουύ 
οἰρότξε δτὸ ἡρύτου ὁ ἔπει» 
φιροτθόῦς ἐτεκμιήρῳωτοι. Η σῇ 
ὅτε μυκηϑιμοῖο.) Ομοίως δὲ κρὴ 
ὅτων μῖ' πλείονι μουκηϑ μϑὸ οἱ 

βόες ἐπτείγωντοι, ἐπὶ δ, φουθ μὸν» αἱ δὲ 
δου μ(φέλεις ονοίγλωντοι, ποῖς ποσὶ» 
κριϑρέ οἷ ἐπὶ ἢ κορῶν , χάμνώνω ση- 
μναήγει. πὸ οὐ «ἰρίσλειοι, οἰντὶ (ο΄ 
πεσυληρωμυένο' σκυϑροὶ δὲ σκυ- 
ὠποί. πίω οὖν δείλών ὑπ ἜΠΩΙ 

Σ πὸ τῷ χαμῶνθ- Ὁ τῷ βεθοσίς, 

ἄγοι τῷ τίω βόσιν ὦ σοοφ πα- 
ρέχεντ. πόπε , ἐπὶ δ΄ σοὺ} μὸν στοι- 

ρα γνόμδινει . ὡς πολυχείμνεροι βε- 
λόμϑμοι ἐμυὩλήσοιοκ, » κχἢ Δ᾽ τῶτο 
ὀκγηρῶς ἐπὶ ἢ σαθμὸν ἐρχόψϑμει . 

χάμνώνω Φξος δὲ χονττο ᾧ συζκλείσ- 
μόν διὸ βέλοντοι ἐμ-πληδ)ηάδαι. 
Οὐσδὶ᾽ αἰγες πξίνοιο) Κ αὐ οἱ οἦγες 

δὲ. στῶν με ἀν- ἐπείξεως δοέε 

“πων ἂς πέίνους, ὁ τὰς κλαδεως 

δ τοαπτῶσι, χειμνῶνου σημνοίήν ουσι! 5 
φοϑςλωμυδ άνεσοι ἣ΄ δ'τὸ τῆς νομυῆς 
κόρον. Οὐδὲ σύες φορυτιδ ) Καὶ 
οἱ σύες δὲ τϑὸς ἣ΄ φορυτὸν ὃ ἐσι βόρ- 
βορον. ὅταν οὐ λήςφους Ἐχωσε » σοὶ 

διμθιοῦ σημνοήν ουσι" ἣ΄ Ὁ ἐσόμϑρον δὲ- 

δοικότες χφμώνω κἡ συγκλείσ μθν » 

τοῖς Θοσκή μουσιν ἐ[χρονίζειν βού. 

λονττύ. 

Καὶ 



14 ΑΙ ΒΑΠ Τ ΠΟΣΥ 

Καὶ λύκος ὁαπῦτε μακραὶ μεγολυχορ ὠρυη.). 

Ἡ τ᾽ ὐροτξήων ὀλίονν πεφυλαγμένος λε δρῶν 

Ἐργᾷ ὶ κα τέρχν.) σκέπτιος χατέοτι ἐοικώς 
Εἴγολι λυ ϑοόπτων, ἵγα οἱ λίῷος αὐπύϑῳν ἐ ἐπ, 

Τεὶς αἰξιιτενλουδίης ἡοίς, χ ἀμῶγα δυκευφν. 

Οὗτω  πσοοτέρϑις Ἐχὶ σή μασι πεκ μήρα!ο 
Ἐσδσοψϑμων ὀμέμων, ἢ εἰκαῖος ,ἢ ὑφτοιο, 

Αὐτίω, ἠὲ μετ᾽ αὐτίωυ, ἢ πιειτα τίου ἐπ᾽ ἐς ἠαΐ, 

Καὶ λύχ» ὁππότε ) Καὶ λύκοι 
ὑπύταν χρυτοῦμκόνοις 3. οἱ ἐπι- 
εὑνπκέξερον ὠρύωνται»: Ὄ ὁτῶν στώε[- 

"νς ποιρφι γίνε) τοῖς Ὑ γεωργῶν ἔρ- 
η9:ς τολμῶσι 5 μν" καίω τοληοσό- 

(ϑροι Φὺς ἰν)ρώπες, δ] τὸ γρείαν 
εἴνοῦ ουὐποῖς σκέπης" χἀμῶνω σημνοή- 

ϑουσ: μέ ἜΤΙ ἡμέρας. τε ἐπὶ 

“υξθείρη δ ποίντων τὸ οὐὐτὸ 

δεῖ Ἢ γδνὴς δτὸ τῆς Ονεςοί σῆς ψ- 

μέρας μέχει γῆς δευτέρας ἡ [ Ὁ τεί- 

της. λέχ» δὲ. οἱ δ, σζν κοί- 
τίω" οἱ ἱ δὲ . τῷ ἐνέδραν ἐξέλαθον 3 

ὁγού τι οἱρποίσῃ" τότε οὐ χήμνῶνω 

δέ φϑος κᾶν πείτῃ ἡμέρα: τοῦτο 

Ὁ ποιέϊ, ιὰσὲρ τὲ φέθλοέϊν τὼ 

τὸ 5 ἐέρ» ἀραχίω, . αὶ πεὺν ἢ συΐς - 
κλειόν ἀζαι ζὶ )γέμυμκώτει, οἱ ̓ άχον 
τι Ὁ πειρᾳαχέϊν ἕο) δ τροφίώ τὸ 
οὐ » τοὺς αὐθιτεῦλοι ἴῃς ἠᾷς » οἰντὶ 
τῷ 5 σρήάζν τῆς ὑμνέρους ποιρελ)ούσης, 
ἤγριν μ γ΄. ὑμέφων. Οὕτω ὃ 
φϑτέροις) Ομοίως ᾿ Φησὶ, Ω «ἰεξὰ 
Ἃ φθθερη ων ̓ σημνείων ἔχε» ὡς καὶ 

ποιρφχξίμῳ τῷ οἰέρίθ., σημοήνος 

μένου 5 δ ΄ο ἡμέροις ἢ 

χοές. 

θ 

Ἄνα γ) σὐδέμύες πετοιοῦτες Εἴποτε μᾶλλον 
Εὐδιοι ἐσκιρτηᾧ, ἐοικότες ὀργιθμοίσιν» 
Ἀσκετῆοι ἐγμοντο παλαιοτέροις αὐθρωποις' 

Οὐδ ἐ κύνες ὦ γὰ» τε κύων ὠρύξατο πϑοσίν 
ΡΜΡΡ χάκίδιος ἐπερηουδὲ οἱ δοκεύων. : 

Καὶ μέωυ δι δ ὕδωτος ἡ Κκρῆῖον χετο χέρσῳ ̓  

Χομῶιος μέλλονγος ἐπαίοσεοϑαι ὁδοῖο, 
Κω 



ΔΙΟΣΗ ΜΈΓ Ἃ, Ιάς 

Καὶ μύες ἡμέριοι ποοσὶ ς!βα, δὼ φρωφῶντες 
) ς ! Ω͂ εὐ τ "2, ! Ι 

Κοίτης ἱμεῖρον.), οτ᾽ ομβρδ σνμαιΐῳ, ᾧα,νοὶ, 
Κακένοι χφμῶνα μκες τῦτὲ μιαντευονὅ.. 

Αλλῷ γοὲρ οὐδὲ μύες) Καὶ οἱ 

ψυύες φλεγγϑιδιοι" ἢ σκιρπῶντες, 

ὁμθιο, σε γενό οἱ ὀρχον οις» 

χάμώνα ση μυαν ουσι" ὁ ὅτοι 

τὲ ; οέρίθ. πιλήσεως οὐ δϑανόμϑροι, 

τοῦτο ποιοῦσιν» ἢ δζκ ̓ ἀρεσεν Φ λεσ- 

τὸν τὸ ᾿δέρίκο ἔχοντες, ἐπειδοὶν ψυ- 
22 γνορδόζν ἄυ τίς γἀῶ πουτήσευσι; 

μὴ φέροντες τὸ κρύϑν, ὥγδον- 

τω. Οὐδὲ κύνες) Απὸ κοιν οὐ τὸ 
ὠσκετοι. γὸ οἱ κύνες ον» “οἷς ἐμυ- 
ποξροδίοις “ποσὶ τὴν γίῶ ὀρύτίοντες, 

δ οἱονεὶ δαϑέϊων ἑαυτοῖς κοί τίν Ὁ 

σύτθεπίξοντες Ἢ χαμνῶνα σημυαίνου 
σιν" δίτὸ ηὉ τῆς τῷ ἢ ἀέρ. ὑγροσίας, 
ὡς κρίδυσιν τινο ζηΐυῦτες » τοὶ 
αὐΐρὶ σημυαήνουσιν. ἢ ὅτι φιλόψυ- 
2εθ: ὧν ὁ κύων, ἢ χεύρων ἐπὶ τῷ 

ἐσομιένῳ χέμνώνι ̓ σχοί πε τὴν γίῶ 

πούζων. τινὲς τὸ ὠρύξατο, ὠρέ- 
ξαῷ λξάώφουσιν, “γ᾽ ἡ ντὶ τὲ ἐξέ. 
τεῖνεν" αρχομνένϑ ὃ τέ στύμφτίΘ» 
αὐτῷ υσὸ τὲ " ψύχες πυκαξὸχ ΡΒ 
τῷ- κριζ φύσιν ψυχροῦ : βελό- 

ιὃν- τὸ σῶμῳ Ἁἰ λύειν » κτείνει 
αὐτὸ, ὡς ἡμνεῆς μ᾽ ἢ ὕπνον. 

Ἰὼν μηδὲν καιζκγησο, καλὸν δὲ ἐπὶ σή κοιτί σημ(ῷ 

Σ χέωεσϑαι, μᾶλλον ὃ δυοῖν Εἰς ζωυτὸν ἰύντοιν 

Ἐλπωρὴ τελοϑοι" τριτάτῳ δέχε ϑκρσήσέφας, 

ΑΙεὶ δὴ αν «ἰθιύνηος αριθμοίης οὐιαυτοῦ 

Σήματα, συ μμξαλλων Εἴπου Ὁ ἐπ ἀξε ΕΣ "οἴη 

Ἡώς αἰντέλλονθι καιτέρχεται, ἥ καπιοτι 

Οὐ ποῖον ὦ σὴ σημ(ᾷ λέορι. μαλα σὴ αρχίον Εἰη 

ᾧ ρα ζεσϑαι Φίνοντος ; ἐφια υϑύοιο τε ῥκζευὸς 

Τετραδὰς ἀμφοτέρας αἱ Ν τ᾿ ἀμυδὶς σεευ!οήων 

Μιωῶν πείφουτ᾽ ἔγρισυ, ὁτὲ σφαλερωζαιτος αἰϑὴρ 

Οκίω νυ πελέ, τε χαροπτοίο σελζωης. 

Τῶν ἀμυϑδὲς παγτῶν ἐσκεμιμένος Εἰς ογιαυ ζῶν, 
Σ ! ! Ε ον 

(ὐυδε στοτε οἌδιως κεὶ ἐω αἰϑᾷρᾳ τικμηρκίο 

Ἔ τῷν 
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τώ, μηδὲν) Τῶν κριτοραϑμνη- 

θέντων σημείων ἡδὲν κωτούμυεμω- 
ψαρδυθ: πειροδεύσῃς , οὐγλοὶ κἂν 
δύο σοι οὖ πεὸ αὐτῷ ων" σημυεία,, 
βεβαιοτέρῳ, σοι ἔστ ἡ πεόγνωσις" 

κιἄλλον δὲ τ δύο, εἰ εἰ εἰς ποι τὸν σευυ-- 

ξλθωσ; τρία" τἀ ὙΡ σημνείωσιν εἰ βε- 
λοίμυνεῦει δεξραΐων ς αἰκραθῆ ἔσεὰζ, 
οὖκ ὁφ φείλορδι οἱ ων ἑνὶ σημείῳ σιςεύ- 

“ν; οὐγλοὶ κΦΙ δευτέρῳ" ἐ ἐοὺν ιϑύτοι 
» κῃ τρότον φθφτεῇ » βεβαε ο- 
σέρῳ »γυήσεῖ ἡ κατούληψας, Αἰεὶ 
σ᾽ ἂν σἰξιόντ Ὁ.) Χρήσιμον ἽΝ 
τῦτο » τὸ τοὶ σημνεϊω τῷ 5 παρελ)ύν γος 
δ ϑόνε μεστοί γλεῖν “οῖς “τοῦ ογεξῷ- 

σῷ», τὸ ) λιπὸ σῆς ὅδ ἀφέρων εἰνοωυτολὴς 

σεν δύσεως σοχοίζεοὶς, «δὶ Ὁ μέλ- 
λοτῴν, ε τοῖς φξθλα οὖσιν ὃ ὁμθεῶ 

ϑένετοοι πὸ σημυξίοι. Εἴπου Ὁ ἐπ᾿ 

οἰξέρα ) γον εἰ τῇ αὐτῷ οὐξέφΘ» 
εἰν ουτέλλοντί. κα δρυύοντος τοὶ αὐτοὶ 
σημυέϊώ ἐςφιν"ἢὶ εἰ φεὸς τὸ σημνεῖον 5 Φ 
οὐφέρ(Θ- ἡ “ιαύτη "ἢ ἡ ἡμέρῳ, φωνή- 

σεται!" οἷον ὧν ὁ οἰσὴρ χαμνῶνοω δ- 

λώσῃ » εἰνὸ ἡ ἡμέρᾳ. συ ρεϑείη σκο- 
τειν ) χεμνερανή' ἢ ἐοΐν πτὺυ Ὁ ἐςέ- 

οι εἰνωπέλοντι ἢ δύνοντι ιαύτη γέ- 

» ΤΡ ἡ ἡμέρῳ ἢ οἵων λέηοι ἊΣ τὸ ση- 

μεῖον. παν φεὺς τὸ σημυέϊον 3 ἤγρεω 

σός ὦ λέγ το σημυέίον Ῥιρῦτο 

σύμβολα νὴ ἐπὶ οἰφέρα οὐνωτέλλοντι 

ἢὶ δυυδονῖς εἶεν" ἢ ἐαὶν ἐπὶ τοιούτῳ οἰ- 
ξέρα φϑςφόρῳ οἰνουπέγλοντι ἢ ) δύ- 

γοντί , ὁστοῖον “λέγ τὸ σημεῖον ΠῚ ἧ- 

μέρᾳ ἔλθη! ἢ ἢ ἐαὶν πρὸς στὲ σημνέϊο 
πὴ οἰφὴρ εἰνωτέγλων ἢ ἡ δύνων, σύμυ- 

θόλον ἡμῦ δείξη Φιαύτης γἤρισο- 

μένης ἡμέρας. Μώλα ὁ), ἀ κίον) 
Χρὴ » Φησι, 4069 σποίντωυν γ᾿ τε- 
σξαΐδεις τῷ μ"ζωὸς ποιρῳτηρεῖν ̓  εῷ- 

χοινένης σε ληηούσης πῆς σελέώης. 

αὐ τις αὐ ὀκ)ὼ ἡ ἡμυέρο » εἢ!. ὠρχο- 
μένε μιέρὸς , κὶὶ ζ΄. νὴ εἰχρί λήηον- 

ΑΙΡΑΊΤΟΎΥ 
Ὃς, κ“ἐκρεβεσούτἑω ἐχϑσι τὴν ταῖς 

«τήρησιν Β πὸ χὴν σελήνίω οἱ ουο 

ἵν ον οὐπτές » ὡς φϑϑς: ̓σὴν ληρο- 

σελίωον. ἢ [ φοξθσήκει ἂς τετφούδοις β " 
μυἑωών. φϑυνόντων πε ἢ ἐρωμένων 
«φεϑορᾷν' ΠΣ τουύτπτοις κἢ στούοδο- 
ἐπέρχιονττο! σελ ἧς 5 ὅτε ε "Ὁ ἐ(όλιφοι 

ὁ οἶηρ μυετοις ολαὶς στο Εἰ τῇ γυκτὶ» 

Δἰσ Ὁ μὴ χφτολοόμυπειν τὴν σελέώ- 

ἄν, μηδὲ ἩΕΣ δ οἰέρῳ πει- 

δ᾽ αέρᾳ, ον τοῦς ὀκ]ὼ ταύτεος ἡμέ- 

ρας. “7 κὶ τὸ οὐ το εἴνοιι τὴν σελίωώλω, 

"ἡ κατεψύχϑαι ἄτσαντοω ἢ’ οἰέρφ" 
οὐδγεὶς ὔ φό σελάυιουκου φωτὸς αἱ 

ὀκ)ὼ νύκτες εἰσὶ. α ἐπισφαλεῖς Ἡ 

ΟΡ τὸ ὠνσῦ φωτὸς εἶναι! [ ) χριτεψύ-. 
χθω. Τῶν ὠμυδς στούντων Ὑ Τό- 
τῶν οἰ)ρόως Ρ̓ ὡς ἐἴπορδν » στευελ)όν- 

τὴν" ἢ σε δτὸ μετεώρων, ῷ Ἧ 

αἰξιγείων ζώων ς φυτῶν, σόν ἀ 
«ζεθίως χεκμυήροο 3 ἐπὶ τοῖς 2ινο- 

μνένωις Ὁ «ἰθεέχοντ. ἡ ἡμῴς ἀέρος 
μυεζωιξολοῖϊς. ̓ οὐλλ᾽ οἰκοιδώσᾳς ῶὡ 
ϑὶ οὐτόν" ἢ τούτων στείν των εἰ πο ιή- 

στο κοιζέληψην τὸ ἢ πιρῳτήρησιν. ἐ- 

κριθῇ, ὙΡ χε δυτὸ ὩΣ μυετεώρων ῷ Ἢ 

ὥγλων φοξϑειρημυένων ,ὀδέποτε 

πλανηγ)ήσῃ “«ρ, ἢ: οἰέρφ,» ἤγϑειν σε- 
εἰ τω φξόϑεσιν τὲ ἢ χρεζρισή κατος" 

τὸ οι ἡ ὀδέποτε «χεδέίως, οἰγτὶ τῷ, 
οὖκ ἂν αεθεοάώσους εἰκῆ τι σημυειώ- 

στο, ὅτων τοοῦ τοι Ἷ σγοοπῇς ἐ μέ- 
τρον δὲ τῆς τηρήσεως ΄ τξ ονιοιυΐοῦ 
σειυέχῃς- τὸ «ζεδίως ὅν. αὐντὶ φὺ 

πξρςφοίπως». οἰσγκόπωως » ποιρέργως» 
ξόπετῶς ») "ἃ ὡς ἔτυχε. 

ἘΠῚ.-. 



ΔΙΟΣΗΜΈΕΙ Α. 147 
ὈΠΙΛΔΟΤῸΟΣΣ, 

Ταὺζ σοι, ὦ Ἰπλιανξ, σειυώγα- 
ηόντες, ζιχεῖων πεποιήμυεθω τῶ ε- 
πειγίελίων. ἄγλοις δ᾽ μυελέτω γρα- 
φας ἀλλοίας σοιεῖν, Ὁ εἰ ὡς αῇὭσέως 

ὁ Αρῳτίθ» μυνηδϑ εἴη, στοίνζν τοὶ «ἰὴ 
“ϑσέως διερσυνῶν" εἰ δὲ αἷδὰ Θοώ- 
Ῥυ,, τοὶ σὲ ἐκέϊνον' εἰ δὲ πιοὶ αρ- 

“ ᾿ ᾿ Ν τ Γ, -“ 

ηθῦε» σοὶ αἷοὶ Οὺς ὠρηοναύΐᾳς. τοῖς 
δ Θελομϑῥοις σοὲ “ἰθεμνήκισο βι- 
λία κῳΐζωλιπέν, κἡ «λείονα τὸ 

᾽ ͵7 Ε οἾ 7 ε ͵ 

σοι ἀνα [τοίου οὐζὸς,, ποσοή δε ὁδοί" 
ἡμᾶς δὲ ἐξχοήρους τεὶς ἐξηγήσᾳς 
σπριησοίνδμος . κφυτελίσπομομ τὸ πε- 
φατΤηὸν τῆς σεουτων) ικῆς ὠκδύσεως" 

εἴρητο δὲ ποίντοο ζὲ οὐνα [τοῖα τὰ ΔΥΤΟΩ "1 ᾽ (ΩἽ "“] 

σμυτελουῦτο; φϑὲς τὸ σειφὶς,, οἰ- 

«ἰθεέργως, τἢ ὡς ὧν ἀνδρὶ δ αὶ Ἔ 
μ(οϑη μοότων Φιλοσοφδν ( ἐξηγήσει- 
ἃ πρέπον ζύ. ῷὶ ποιή κούτο δὲ λίων 

φανερῶς ὡς λέζεσιν ἐξ οἰγωγίας ποι- 
ρφλέληπ). τί ἡ) ἡπερῆν εὔκο οην 
εὐδείκνυῶς πολὺ κοί ϑφων, τὺ κοίτα- 
λέγην ὅσων Ὁ ἡλίκων οἰσέρων ξκφίτον 
ἄφρον, ἢ θέσφς διηγῖαχ κύκλων 
πολλῶν͵, μυηδὲν εἰς (35 στοίη μ(φ᾽ σε - 
πελούντων., ἡ τοὶ ὅλως ὅσος χροί-- 
Φουσιν οἰμνέτφως, κα πολυμῴϑηαν 
τἀἠ αὐτῶν εἰς μυέσον τϑῶντες » σοίν-.- 

χες δὲ φιλόσοφοι θέλοντες εἰναι. 

τέλθ.- Φ' Αρότε Φοροιῦβων » Ὁ Διοσημνεέων» 
ὦ ἢ Φὲ Θέων. χολίων. 

Αποασασμώτια πῷ Δροίτα. 

: Ἐξ τέλίε Ττολυδάκες, 

Αρατίθ. ὧν »ἷς Ιωαπρικοῖς, 

Ἠδὴ γὺ ποτ᾽ ὁπώπο καρήαϊα. πολλαὶ μδ αὖ τως 

Μεοσουτίης κορυφῆς μόνῃ σωυεέργμδυα γραμμὴ 

Πολλαὶ δὲ ὠῤῥαφέσιν κεφαλαὶ πα γὴν νῶρωποισι, 

Ἐκ Ξτεφοῖνε “ἰεὶ πολέων. 

Αἰαξζω Διότιμον, ὃς ἂν πείραισι χοίϑυτοιι 

Γαργωρέων ποησὶν βῆτω ἄλφα. λέγων͵ 

ἴῃ 



Τη ΜαηῃπίογρΓΟΥΙΠῚ Α]τεῦο 4α1 0115 ὉΠ 
(χπι5.. ἰπ ΠΡῚῚ ἔειο τηξάϊο,, δἀϊτοηΐβ ποτα 
γ4ς. δι. αυς (δαυπητΕΓ ΕΝ Οσοτεθδῃζ, 
ἃ ΤΕ 15 ἜΧΕΙ ΡΙΑτίδαι5 ΡΓΟΙ 5 Δ] επὰ ς ἀμλῃ- 
4ιλπὶ νἱάσπτυῦ ἃ Μαχίπιο Ρ]δημάε ἱπτειρο- 
ἰατα, αὐ ῬτοϊοπΊδ 1 Ρ]Ας τἰ5 Δοςεἀεγείαϊς αιὰ-ς 
Ἰἰασαμφαο [πϑεῖηξ 9 η6 αἰ αυ!ά (ράαχὶ δ νἱ-ῦ 
ἀεγ ΘΠ Ἀρροπεηάα ἀυχίπ1ι5, 

ΓΝ δὲ οἱ ἑασομδου διδύμων τὸ μέσον χαιϑορᾶται, 
Ἐν δὲ ποι ἱωδος, ἄς ανένγει λοφιῆς ἔπι ταῦρρε 

Τλωχὶν ἡληϊβϑον ἢ γ᾽ ἐς βορέζω σοπιαζει. 
Ιχϑυθυ αὖ κεφαλὴ ξορξωτερῳ ἐςὶν ἐν αὐτῷ» 

Ανδιρρμέδης πφαλίω ὃ ἃ ὀρνίϑτον αϑρήσειε, 
Ῥάμφί», ὑπερκύκλοιο βορειοτερη: δὶ λρρης,, 

Μικρὸ βορειοτερης »ὰ ὺ ἰπέσα(αν ἀ ἄμφω ἐς ἴσσην᾽" 
Ἐς μέσον ἀμφοτέρων δ᾽ τ ΠΡ δὴν οὐνυ μάλλον ἐκείνων 
Αγὰ τροχῷ κέκλιται νὴ μεκρϑ δεῖν ὧν ἐκείνῳ. 
Τὸ τ᾿ ὃν γθνασι δεξιτερὺς δια τέμνεται ὦμθ., 
Και πολυπλεϑροτοτῳ μυκτὴρ ὄφεως ὀφιόχυ, 
Αὐτὸτ ᾿Αρκῖόρυ αἰριϑιείκετίθι " πῦλον αἰφὴρ. 

Αὐταρε ἔπειτον λεοντέη ὀσφὺς. ἔπειτο ὃ χαίτης 

Εΐτω δ᾽ ὀγων ὃ ὁ ξόρευδι. ἐπύψια. σήμᾳτον κύκλῳ, 
Καρκχίνον ἔ ες μῆκθ᾿. δὲ λον “ρόγαλθ, διαμείβων; 
Δοιὰ μδ ε ες γότον; ἕν ὃ ) βόρειον ἐς ὦγτυγω λείπει" 
Τὸ μδρ ὅσον τε μάλιςα δὶ ὁκ πὼ μετρηϑεντίθν, 
Πέντε μδν ἐνδια φρέφεται καϑυπέρτερα γαίης, 
Τὰ “ρία δι ὃν πεβρί τῇ σέρεος ὃ αἱ ἔναροπαι εἰσί. 

Αλλ᾽ ὁ μδὲ ὃν βορέω πϑθὶ γαρκίγον ἐσήρμκται, 
Ἄλλος 



Αλλος δ᾽ ἀντιόωντι νότων ,ὅτι αἰ )ρκερΌν. 

Τέμνῃ, καὶ ἢ οροφαλινῖα, μόσην ὑδροχόύμλυ.. υὑγρ8" 
Οἵ; μα κύτεθ,, θραλον νοτιώ τουτον αἱρεῖ, 
αὐ πύδον φρφοϑιδιον νότιον τε ϑοοῖο λαγωΐξ, 
Μεοστύτιὸς τε κύων ἀπομεἰρέτωι ἐνῶϑου δ ἐνῶϑτο, 
Εἴχω δ᾽ ἀκροςύλιόν τε κα ἱςίον ὥρορίον α ἄκρον 

Σχίζα: Ε γεφωλίω κόρας βορέΐω δ᾽ ἀπολείπει. 

Αὐτῶρ ὕδροιο δγείσιν ἀειρομδύης αἴ ἄκρον ἐρῆς, 
Αντωρέως τ᾽ ἔχεται κῚ σρρπῖθ. ἴ ἴσχει ὧν αὐτῇ 
Ἀφέρα πωμφανοωντω. κὴ ἐδὲ συ τοξόται φεύγεις, 

᾿Αλλὰ κα ὑἱμοτέρζω κεφαλίω) ὅζα μέοσον ὁρίζει 
Τὸν πύματον (ὅς. . 62. Ἱμάο. 65. 
Σῆμα δὲ οἵ σιωώδομος, ὃς ἰγϑύας εἰς ἕν ἐλαύνει. 

Εν δ ον» Θ. μκκεγουλὴη βεχον ταῦθ: ἜΝ αι κύτευς, 
Καὶ μέσον Ὠρίων, ὁπὴ ζώνη κζ) " μᾶκθ.. 
Ἐκ τεέτοται 9 ο ὅδγε πρώτη χαμπὴ κρυεροῖο. 

[Παρδενικὺς δ᾽ εἰδωλον ἔπειτα, διάνδιχα, τέμνει 
Λοξὸν ἀπὸ πτέρυορς λαιῆς, ἀλλίω ἐπιπέζαν. 
Ἐἢ᾽ ὄφεως μεγώλοιο 5 δ᾽ αἰμφοτέραι: Οφιῦχθ. 

Δραξαμδοος χα τεχά ̓ ομπίω φρώτην μᾷ “χερσὶν; 
Ουρ ω δ᾽ αἰκροπούτίω, ὼ δεξιὸν ἀ ἄνερος ὥμον. 

γε πολὺ Ὡρβ- (ορέην ἀπολείπεται, ἐς μέτρα. δ᾽ ἴοστο 
Αἰετος ὀκτανύσαις, δ᾽ αἰ κυπίερον ἐς νότῳ οἶκον 

Δεξιτερον κύκλοιο πορατοίετο" ὑδρολό. δὲ 

Αὐτὸ ἔχει κεφαλζω δπικύκλε" τῶν νεπύδων δὲ 
Ος νοτιώτερρς ἔφοι 5 διχούίζεται ἀλλ᾽ ὅπηι μη κίθον 

Τὲς Κἃ αϑἝολαφδυ ὀρϑος σἰδιτέλλεται ἄξων» 

Σιω- ͵ 



Σ μυέζο ξεν Αράτος Σολδὺς Ὁ Σ ουΐδαν; 

(ῬΑινόμϑυα. Υμνες εἰς Πώνα. ΣΣ πονδοφόρε-. Πα)" 
γνια. Ἀςρολογίαν κἡ ΑςροϑεσιωνΣυώϑεσιν φαρ- 

μά κων ϑηρια κῶν ὄπυτηδείαν. Αν ϑρωποορνίαν. Ἐπι- 
ουτιχὴν εἰς Θεόφροπον. εἰς Αντίφρνον. ἨἩϑοποιΐας, 
Ἐπιςολα-.Ε πιρράμματο; εἰς Φίλαν πίω ϑυγοτέρα. 
Αντιπώσρε,, γαυοχο ὃ Ἀντιούνο. Ανατομιίω) εἰς 

Παυσανίαν δ᾽ Μακεδόνα. Ἐπικύδάον Κλεομέρῤτα. 
Διορώλωσιν Οδυοσίας. Ἐπιτολὼς Ἰῳτωλογοωδΐω, 

Πεεὶ τὸ Αδρῳτυ συζῳξάψϑροι. 

ΑἼὝΤτωλος ῥοδιθ.. Αρίφαρ. σώμα... Απολλ ω- 

γιος γϑωμέσρη. Ἀντίφρνος γραμμιατιίρε. Αγη- 

σιωναξ, Αράςυλλοι δύο γύίωμέσραι. Βοηϑύς. Γεμᾶὰνος. 

Διοδόϊος. Δίδυμος κνίδιος. Ἐραἰοοϑένης. Ἐρμάπαος. 

Ἐυαϊνεῖος, Ζήνων. Ἠλιοδωρος φωϊκος. Θάλης. [π|- 
τσαρήος βιϑωνος. Κράτης" Πυῤῥίδι μέγνης. ΠΙαρ- 

μδυίσκος ηραμματιπός. Σ μένϑης. Τιμόϑείν.. Ευ- 

αἰνετίθ. ἕτερος. Ἑρμίωπος «ξδαπατητιῆός, Καλ- 

λίμαγος κυρζωανίθν" ,Καλλίφρατος τενέδι(ν.. Ν 6 

υϑυι. γραμματικός. Παρμδωι 'ἰδὴης. Απολλώνι(θι 

φαμματιχός. Αράςυλλθ. μέγοις. Αφάςυλλθ. μά- 
ρθε. Αφίσοερλος ἡραμματιίός, Δριςοφώνης. Α- 

να ἐς ἀὐτωλθ.. Αλέξανδῳ (Ὁ. ἐφέσι.. Διν 

δυμῷν τσονηρος: 

ἘΣ ΔΟΣ 



ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΕΡΙΣΜΟΙ 

Ἐ πιζολή ὡρὸς Πωλεμώνο (ασιλέα, πξὶ πὰ 

Κύβου διπλασιασιμιϑ. β 

ἹΜέτξον τὴς γῆς Κύκλου, 

Κύσκινογ- 

: Καγώος [Πυϑαγϑόϑυ κατατο μή. 

ΤΠεεὶ Ν εἶλυ καὶ ἄλλα πηγαί. 





ΒΤΟΤΟΑΙΑΙ 
Ρέβίδτο. 

10) ἘΠάργαίαῦε αἱΐη Οὔ μα ϑαυτερόποτμον 
Ετατοίς ΠΕπι5. ργοίρη ρο{ {1τρη1 211 7476 ἰ4- 

γίφης ραϊγὶς γοάάλέηγο,, ργίρηα ἀφ Οαρὴ!ε Τρ(9 
οὖ Ρεγ[ομᾶ ἰϊς ογῖ!: αιροίϊομάαᾳ (0. «ἰοἰὶ γηαἰὶ 
ἡφυϊάϊα,, 4π0 [ἀρ {ΠΡ ἡ βγηο ἰοσο μα! ῬῈῪ γρηοζ- 
«ἰαοΐμν» [6 οἰαγλμηγεῖς [χρη] 1}ς ἐρ(ογηόγηπε, Ο {Ὡρ- 
}ο [11 ράγΓΗΣ ἰφίγοοίμῖο ψηοάαη αἰϊθπ45 ὁρες 
ὅ' πρΉὴη4 σνοπμάϊοῶγηπ! [δὲ ρο  ογ [26 1γ44{- 
γφ) δ γμ. 

ΝΕ τηρογαηρ ἐαοίαρρ, ἐς σοηζο[[9 6{} Ἑταῖο- 
{Πεπεπὶ σγγεράης Ατατεοῦαπι ῬΠαποπηξηωῃ 
{με Ἐπαγγαίογορρ, ἰἰῤγηρηψης ἀε Αἰ 5. οοῃ- 
(ως, 7467 αἰ ὲ χρυτωμερισμῷν, 411] χα τωςη- 

εὐγμῷῶν,, αἰλὴ ἀοῆενν! χα πτωςερασ μῶν ἀρροϊϊαυδ- 
γμ!. Ὁ. μΐῃ 46 ορεγο {{|0 [ρον» οἱδν {ε1: (σείπογας 
24 αἰϊηναμάο ργοάηγηνε,, β φάος 15. ΒΙΌΪ1ο. 
τῇεςἃ Ματιςαπὰ “{{ἐγυάγείηγ . [641 πὶ 404 τό- 
γμῆ 6} {φ!θαγ, {π{ρ]ο10 "05 ἰευΐς {πε}, ἰἸΦγ 
7μ672.19 ἀοθσηαι, πον αἰῤιά φηϊάηηάνε 6{{6 πὰρ 

[γασνρονία χης, Μιδοτία5 ΗἸρρατοῃὶ Ε αἰ ηοπὲ 

{μὐ]οοὴ! {εὖ Ἑτατο θη ἰς 49" ΗΠρραγΟΗΙ χορρίμ- 
ὄπ, φηα[ῇ ἐμούγτης ο{{0:, φἀ φηεῖνε ἀΉΘΥΗΥΡ ρεγ1126- 

1 γέ; 



ΤΕΟΤΌΟΝΙΊ 

γοῖ » [4 11:67» οαγρ γεξξ {{ὑρεὲ αἀἰϊγεν»ὴε Του ἡΠζρμις 
Ῥετχανίαϑ αὖ μένης, αὐ] μἀϊοάηα, ΤηΓογ ρος ὅπ 14π- 
εν» {γε {2 Οεἴπεταπι. εὐ βἀορεἸὴς α[ογο, φιεά 
ἦῃ “οἱεγὶ Οα!αίοσο [Ἰὗγογ» Μ55. Ν᾽ ατιςληδ Β,6ὁ- 
ἰἸοίύνοσα [ογ]ριη8. γερογίο ΠἸμἑ μη 114. σΟΜΘΟρ εηη, 
Ἐρανώῶενες ὃν ἀῆλῳ ἁπσάρχε ( ἱπαάρχα δ! Ί61} 

εἰς πὼ Αραΐα φαινόμδυα ὀξηγύσεων τρίτη, ηπ4 14 
2} {4 ε{76 444 Ν᾽δοι5 σα] ἀ11:, ἀμ ηαγο οἱχ ἀλίηγ. 

14: “πίη, Ε Χορ Αγ πο γἱ 4ηθα, ΟΠ οη! 4»ηωΣ 
Ἅ0»»» {οἰϊοίη5 ἐπο ΑΗ, αἰἸοΊγΉΉ5. ΡΥ. δά 

"4 ΔΟΉΠΠΠος. Ταῖς. 2»9 σϑρργμομίαγὴς Πεῖς ἐφ 

Ατάτατι ἐχ Ἐτατοίϊῃοης οἶδα, 25. ἦσο π0}70 
ΟΊ ῬΑΥ 676 9 ΡΑΥΙΠΟΥ φηα Ἵ ΕΟΠ χορ {τηροί ἐκ 
οθ46;» ρῥγοάίηοῖ!, ἐῤλαίορε γε βογἹγὶ, δεα μὲ ἐχ τεγ- 
ῥογηρ; αρίοἰδης 101πς ρομάογο υἹάφαγ, [Ὁ]}1π9 
Ηγρίπυϑ ἐοσηρίθ} 107 ἀοσράει 16 {15, σα μι ΡοοΙἧ- 
οὐ ΑγομονηἼολ μΠγη η6 ῥασίη 477: 1} 6: 2672 
εογά ἐχῥίδορεης Ἐτατοι ΠΕ Π65 - {περ {εὐϊη 416 

μο᾽»1411792. οἽΓ41, “ἢ οὐϊημο ἐχύαηγί!, Οδ να 
}»ο {πὸ ἐγαζξἦα!. δὶ αὐτο τοὶ ῥάς ταϊπὴς ρεγσ 
{μα(εγίμε,, 14. ργοῤαεἱομῖς {εὐ [ἀνα αἰτογηη 16- 
[ε:» ααὐήδενεως ορηὴὶ ὀΧσΈβΠ0η6 ΜῈ οὔ ἰαπάθς 
»η4]ογομ, (εν πηδηίςσιπι (αίάγεην., ἐμ} 9 Ὁ ο79- 
γμομίαγίλ 15. Αταταμῃ χλῥη ργον(μς {μ42:, [ὶ ἐχ- 
εο7}14 ἐκ ΝΜίρλἀἢ Εἰσα] (ρ»ῥαγὰ Ογαραπίςα, οὖ». 
μενα φψιάδίαηρ αἤανμόπία ( ὅπ4 (αἴ [96 πδίχηδς 
Ῥγοάπηι ) ἐχ μη Αη5, 21} 7 5 ρα! ΠΟ 7 Οο- 
εκ. Α͵0 αἰεί εν; Οονειομ αγίη ἐϊξηγ, (χη σφι] ά 
δοαίίσει, αἰλίημε οἱγὶ «οὐδ αἰἠτονγ (ΦΉ[6Υ151.} 

Οειῖ- 



ῬΙΕΏΩΡΕἊΠΑΤΊΙῸΌΟ, 

Οεμδη οἱ ἡρ {με ε{6» ἐπρρῆπο πον Ατατα ΠῚ θά, 
{εἀ ὁ’ Ἑτατοιμεπεηη ἐγαμ ἐπ] ε516}, 2075 ἐαη!ὰρ, 
οοπ] εὐξηγῖ ἀμέζη » χηλαὶ τ 1γρέγεῦρ 199. σοΓογ: Με, 
Ἐχορρίαγ, χηοα οἰἦη» ἡ} 51.124. ἀἰ]οἼτηγ γορον- 

Οἀμη;,, “06 ΜΟῊ ΑἰΠ07γ0 το16γ1 ἀροσγαρῥο Οο σις 
Ετομοηθ» Κοσίὶ!γ πἰγίφηο βηρμΐ σον: . ἀπε 
704 γε γζξ]ογ [{εἰαγηρ ἐρ σι αἰβογή βρῶ 
"ΗΉΟΥΗΣ αυμη! ργοβεείμν, [αἰ10»», ΟἸδυάΐο Ρτο- 
Ἰοιηδο φαείφηίνσ: [αἱ ψεδαὶ 1,ζχαυτῖι5 ΕἸΓΠηΪΔπας 
ἦρα αὔεέγραὸ {1416 71]. (κ. ἐδ. τ΄ ο. ττ. κδὴ ζα. 
λεῖα Ατατυπὶ ἰαμαίμῃς, 1{|4. Τρ(4 γοξογε σογόα, 
7η6 ἡ, ΟὐγηηΟΜΓΑΥΣ {{ΠΠ|, ρΑγ1167 ὦ Ογαοῖς 
0 ΠΠγ15 γορογίμηίην, Ῥίηγα ααάογο ἰΐσογορ ᾧπς 

{ποϊομεΐα, [ἡ ψιοά {τγρτογίφησ πορμηης πἰρροίπῦη 
ΡίαγοΣ » 122 γ6ὲ γραρξο [ἃ {προγασηα ἱπσογομάσ, 
γφμ 4 ἰρίξ]οὐτΣ ἰανάονε σαρίαγοηε: 144 ῥοὰς 
0,19 δ γα {μον 11» φαρ ἐπί ογσοάογο ἐμ:07 6γ4- 
σμηῷ πο (ἐγ πῦη ΟθαἰἼκο7», οὔ" ἀμ ἰ4117.28 εν [565 
{ρρρηρράρ ῃθοο  Πιηἰγγορς οὐ" ρεγροίμ {εγὸ οθ5- 
ΓΟΜΠΗΡ;., ΜΓ [ὶ χμαπάο εἰς Ἐτατο ἘΠ 5. σομηλμά 
ἰούζίοηο τοὶ ὶ ῥάγογο σοπείσογ! ( γποα αἰϊψπαμαὺ 
μίηγηρε αὐ πῖεο ὀχορηρίαγὶ 641110μ6792. 1, {{Π1{1::- 
ἐπεὶ ργογ (ας ἐχροΐξανανρ) ἰατίπαγηρε ὁρ6 ρί6- 
γΑ7η6 Μἰγ9. [ο[ὲ γε πο η} : ραγ1ὴ ΡΥΟΥ [τ 
ἰέσε χη ἤηηεῖχα., μα ρο} ἰθησος ΕΥΟΥΟΣ 11} 
μηγ9 βγαρ ρί αηένν, ἰοὺ ἰλρρμρη (θ᾽ [αἰ{εστποῦρε 
[δὶ ἐκ ἐπίμεγο σοηίγαθάη! [πσσγος {αΡη965. ἰαΓ- 
(655). ἰϊγμρίάα[746 πμά4ς ξομεφης (μὲς γεάάμηξ, 
Ο' “(ἀρ (. αἰϊὰς γρϊρρίγμς ἀμγα ηγὶς) ρογοηπες 

: ἀηη45 



ΓΕ σι 

4γη4: {Ὡρροάϊέαη!. ΝῈ {762 ῥγ0 ἡηηρ019211 Ογὶ- 
ἐ]οογ 9} 1) γα, 146 {τΥΊρτογο» γπαίο ὑαῥίζηρε, οὖν 
270 ἐἰφιάϊηο ἡρερρρμξαίηηε ἰϊογαῖο Ογδὲ οἱάϊξαν 
οὐτγμάογε - [οἷά [᾿πάϊοίας ἰοΐξογ ἃ Με. εοάϊοε 
γαγὸ αάνμθαν, γηι6 γεσς 76 : [ἡ ἀμίορε 14 74- 
ἑζηρε)ν γοῦρ σοίανε ἰασόπηδ ργοβίονὶ., γαβομὲτ 
ὄμς ραἰα»,9 (οὐ ἀρογιδ γεαά!ς, 

Δεπεογὴρ ποιά ὅκα ράγς ἰαόογηρ Ῥδητδτη }! 
μοβγὶ (ῥοο ἐμένα Ἐτατοίϊ πθηὶ ἐάψηρ οχ βου 10 
Το ΟΡΩ0.) 7 ΗΘΥΉ9} γοἰηημα Κογὰ ορρῖα ρομΐμες 
ἡφογοίάογηε, ἰουϊδης της φάθ ὃ παμξγασίο 
4076 ἐπα! πες ὃ 1116 ψηϊάρν». Μαίαὶϊ Αἰθχδη- 
ἀπηὶ Ργοξοέξης, ράγ ἡρία Βἰδιϊοινοσα. ράγοῖ; 
μΠ17π| [ογίρ(ογαι: πρης ἀμεορῃ αοἱ ἐρ(4 Νοροη- 
εἰαίηγα 505 ρεη6 οὔ ησί ς αἱ 7μ4 15:6 γ ἰσσοηάμ 
γ1] οὐσηγγούμη!, [6 {εγε (6 δαθοηί. 

1, Εἰμονύγαυϊ Ἑτατοἤδηθς σγαρρρρα!ϊ- 
δ. ἀμούμε «οἰμηρίμδης,, ἡπάσ ΡΠ οίοσὶ π0- 
2201 ῥΥὴη2"45 720 γΗ1} 5 Ε4η ἰανάα! ΟἸδίλθης 416- 
Χχαμάγίμης 1. δίγον. ΕΙγ ΟΠ Ὲ5. οἰγαῦρ [ορ6 
Δ εχΊζο. 

2. Οεοφγαρῥ!αρῃν 7 η479) ρα» οἱα: ϑιταῦο, 
ΚΙΕΡἢαπας ἄε ἡγῥιδης.. Ὑίπιν, Ρ]Ιη, ΟἸεο- 
πηείίες. ὙΠεοη, 411|486. 

3. Οαἰαισαηρ ΗἸΠ]ονάρ 40. «οἱμρημδηδ, 
ψηαῦρ; [(αρὴης ἰαμά! δῖερῃαπας. ἐφ πγῥϊῥης. 

4. “παι βαθς, σης ποις ἐῤζγιρνα οἱϊ4ξ 
2 

Ἠείγοβίας 2. Ζεκίορθ, 
5. Οῥνοηοίοσίαν, φηρρ οἰΓά; Ἐπ(ερ Π5 {ορὶ- 

725» 



ῬΡΑΕΒΑΤΙΟ. 

“9. Οεηίοσίπας, Οὐ ργα αἰϊὴς Ὁϊοηγ Πα ΗΠ 4)- 
εαγη απ.» σι ἰδ. τ. Αγοαοί, αἰΐογηρ 7405 
γργησμ 46 {πρρη!αΓορῖδης ἡηξμρον δαῤίτς Ἐτα- 
τοί Πεη 15 σαποσος ργ0 σον  ηο ξεμάφηφοηο θὲ 
774 {Π{Γ211. 

6. Τὲ Οὐγοποσγαρῥίς. Οὐ!α! ΟἾεμι, Α16κ- 
ἰ. τ΄ δΊγοῦ», 

7. Τὸ: Οἰγνηρ]ομεῖς, ΟἿ 4: Τιλεῖῖ, ἐκ Ἐπῆρε 
ἄοοϊε, ξογίο ἐμαί ἀοίαρηρεα ρίογαημο ηπ4 ϑοαϊὶ- 
ΘΕ 2, Ἐπίεν. οδ) 1. 

8. ὲ τσεἴογὶ σογηαφάϊά. ΟἿ! ἠοῖ» 1 ον 
22. Δεῃοῃθ. 

9. Τὲ «οπ!1ς, Οὐμαι ΑςἢΠΠος Ταῖίας. κυρ. 
ἡ. 4γα1:. Ο" ΤἸιεχίσοη. ΑΠγορ. αγδρπ. 

10, “γε ιιοξζοηῖσα (δ [τοποσγαρῥῖσα, 46 χη ὲσ 
ὧν: ϑορἤοοίες ἐπ Ρ0]}, 2. 1. ὦ" 3. [0]. ΡΟ Παχ 
ἡ ργαί. ἰ, το. 

11. Ραβογαία,, γμ4 ἰφμάα! Ῥτοοΐας. ἐπ 
ἩεΠοῦ; ὁ. :.2, 

12 οὐ εγοηγίμη, [ἴὐ ΗΟ ΥΡΟΓΟ79.γ» ΤΑΙ ΜῈ 
Ἡεγοῖσο. Οἠϊα! δῖερμαπιις ἀρ “γύρης, Ἡξεῖα- 
οἸἰ465 Ῥοῃείςι5., ΑΟἢΒ11165 Ταταθ: φημὶ γεξογε 
Μαϊεγας. Ῥγοῦιβ, ΨΊΓΡΙΠΙ ρίογαπο ἐμ Οεογσίοῖς 
ἡπά46 ἀἐ{μῃρί4. 

13. Τὸ ἀϊυϊ1:5. στα: ῬΙατατο 5 ἡ ὙΠΕ- 
τα, Θπάπφηαη Εγ1{Πρ,16 ααάνροάμε, (04 ἐς 
εὐη]οὔξηγα ἀἴογ: ἀἰοεέξιέγηης Δ Ια 5. ) ροείης 
62 Ῥογίρίμηε » περὶ πλότυ εμ]ρ4 ἃ περαπιλῶ 
ποῦ γφμἰμηη; αὐ ἐμ, 

14. 4γὲ- 



ΤΡ ΟΊΟΥ 

14: ΔγηΠοπορρ, ἐκ Π0791Π6 ῬΥΦΓΟρΡΙΟΥς, Ο)- 
{4:1 Διδβεηαιις. 

15. Ηομογὶ ἀἰογε οβη, ΟἿ4: Ἰάορ; ΑΞ μεηφις 

4. τὸ 7μα 13 γό, ΜῈ 19 αἰ115» Αταῦ! ὡἹάοίηγ 4- 
γμίης Ἐτατοίς ΠΕη 65. 

τό. Ηαγηρομῖσα.,, γηᾷ Ῥτοϊεπιας. Νίςο- 
τρλοῆυ5., ῬΙΟΟΪμ5, αὐζήφηο ΟἹ! 421. 

17. Αγ νμοιεαρε., 46. 24 726η}10 ἀρνά 
ἸΝΙσοπιΔοἢ, απ) ]οαπι, ῬΠΠοροπαμι, Βοο- 
ΤΠ]. αἰ0{7π6. 

18, ὲ ῥομίς οὗ »αἰΐ. Ταμάα! Ηλιροοια- 
τίοη, ἃς Οἴεμη. ΑἸεχ. ϑέγορῃ. 4. 

19. ὲ Οἐμκοιογίάς. Οουληὰ5 ἰαμάᾳί 15 
Ἱ|ασοσε: μὲ Οὔ" ΔΟΙ165. Τατίας 1,9. Οορρῆμ, γηΐ 
ἰαγζοῃ αἰμότ!αγο αἱάοίη7 ὩΜ772 σ6 1,7) {Ἰ ὀρ, 

20. Ερήβοίκε. Οτα4! Μαςτ οἷα . ΕπτΟςΠ 5 

7,9 Αἰοπιπηεα. να φητοῦ 15 ΟΥ ἀοαπ]ςαγμῦᾳ ορῖ- 
Ποίαγηρ» {γ{ΐοσο “«« ΖΕ (ςἰιποηὶ ῥαφοίηγ » ϑἰιηο- 

ἙσΠαταπι ῥαῤμ! ἀμ φογοῦ». 
21. Ρίαιομίσι. Ο΄41 ἼΠεο δηιγτη. Μ4- 

ἐἤοῦ». ον 1. Οὐ οΠ4’»,. ς. 30, ππάφ σοη[ε! Μεηᾶ- 
815 Ετατοί  Πεπεπὶ σοσαινη, ῬΙατοηεπὶ [πη 4]0- 
γεῖ» 5 Ο᾽ ῥης γοξογοη ἄμηρ ἐΠηα ποά ἃ 1,πειτίο 
2,4. Ἐπάοχο εἼζαίηρῃ ῥαφοίηγ ν ὁ ἰἰῤγίς «ἀ ῬΙαῖο- 
ΠΕΠῚ ; “γε! Βατοηΐ5 φημ ἀκ» δίμορομ[ς φρορηῖ- 
207: Αἰομ. ἰ. το, 

22. Ῥορραία, ἐφ γεξμς ΘυΪΔ4Δς5, ἙΘτΟΟΠ 5 ἡ» 
Ατοῖ. 4: Ἐρφγαρρήαίᾳ 15 “1 }οίοσίά » ΜΙ οὖ 

ηκαἰα;» 1: ϑιήορο σάγρρἦρ4, ἘΤΔτοΙ Πδη 5 ρα μΈ- 
εἶα, δεῤοία [οὐ [7 23. Δ{|γ0- 



ΡΥ ΕΑ ΤΟ; 

23. “βγομορηῖζα,, ἐδ χνϊδης 146» ϑυϊάας 
εὖ ῬΙαταιο , ἀφ ρίαοί!, ΡΡηο(ορίν. 1.2. «..3τ. ποῖ 
μο, Ἡ!ΡΡαΙοΠα5, Ριοΐομη, οὐ Ῥτοοϊας 2» ΤΊ. 

24. Τορίαρραιοη65, 46. ψιῥκς δῖταθο ὦ, 1. 
Οεοσν. ἢπ45 μελέπους 15 ἀρρεί{α!, 

25. 26 {εἰξλομηης Οοπίοῖς, πηοδ ἐο [4Γ5} 
Ῥτοοΐαβ «ὁ Εὐς] 46]. 

26. Ὁϊαίησος, 46 ημδηο γμο9141} δ! Ἃᾶς ς 
Ἀ1Π) [0716 πόα! ἐκ ργαάιε]ς 1}|9 «ἀϊεομάὲ 
οσραγαίζξεγε [}]014. ζμογαμ. 

ι 

ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥῈΣ 

ΠΟΣῚ 

Γ, Ρατοδιένης Αγλαῶ, οἱ ἢ Ἀμβρορ(ίω, Κυρίω- 
αἷος. μαθητὴς φιλοσύφυ Ἀιράφωνον Χίυ. γραμ- 

ματικὰ 5. Λυσύμιῳ τῷ Κυρίωαιω, γὰ Καλλιμόχο 

τϑ ποιηϊϑ. ματεπόμφϑη 5. δὲ ἀν: σο τῷ 
σοίτο Ππολεμωο νὴ διέτριψε μέοχρα τὰ πέμπε. 
δια 5 πὸ δόυτερόειν ὧν πὸρνπὶ ἐἰδει πα διείας παῖς 
ἄκροις ἐἰγίσαισι, πεὶ Ὦ ξήμᾳτου ἐπεκλήϑη. οἱ ἢ, 

»ἡ δούτερρν ἢ νέον Πλάτωνα, άλλοι πένποιϑ'λον 

ὀκωλεζζαν. ἐτέν ϑη ἢ ρκς’. ὀλυμπιαδε' νὴ ἐτελδὺ- 

τῆσεν Ἶ π΄. ἐπ ήλρνώς" ἀποοόμδυος προφῆς διαὶ 

Ἀ Νοϊδηαθῃ) ΠΟῚ ᾿βήκωτω (δα βῆτω Ἰερὶ ἀερεζε, [τὰ Θη ΠῚ “,147- 
ἐϊαημ5 Πευλαοἰεοέα τὰ ρεγῖρὶο ἴο Ἑρῳτούϑένης ὃ ὃν βῆτω οπκοΐλεσοιν : 
φαυΐῃ ὅς Μεεβίμα Μιϊοῆυς Ἐρφδλένης διω τὸ δευτερσύειν “ποιντὶ 
εἴδει ποιδείως «οἷς ὄκρφις ἐγγίζων, βὕτω “κλήθη. 

ἘΞΑ] Ια Οδυδσείτημηη ὈΓΠΩυμΩ,, 4}}1 82. ξῖατὶ5 ΔΠΠΌΠῚ 
ατσιϊς ἰδγαητ. 

Π 
το 



ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΡΙΟΣ., 

[ὶ ὠμβλυωτίειν; μαθητίω ὄὅπήσημον κοι τουλιῆτν 

νιον ἐῇ Φ βυζάντιον, ὃ ὃ πῶλιν Δείσαρχος 

μαβθήϊή:- μαθηταὶ ὃ ἀυτὰ Μνασέας, :ὸ Μεναν- 

ὅὄγος, ᾿ὴ ριςις. ἔγραψε ὃ φιλόσυφα » ὦ ποιή- 

“τ: ἡ ἱςσορίας. ἀςρονομίαν, ἢ χα πουσηξλγ μές, 

πῦθὶ ΕΣ φιλοσοφίαν αἱρέσεων; «ἴδ ἀλυήπας 

διαλόγε: πολλὺς, ὦ γραμματιχοὶ συχνά. 

-.- 



ΠΡΑΤΟΞΘΕΝΟΥ 9 

ΚΑΤΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ. 
Αρκτο ἡ μεγάλη. 

Αὐτίων Ἡσίοδὲς φησι ΛυκοίονΘ» ϑυγατέρρ, εὖ Αρχριδίῳ οἱκέϑ » 
ἑλέδχ, δὲ μνετοὶ Αρτέμυιδίθ- τίω) «ἰδὲ τοὺς δήρρυς αἰγωγὼ οὖν τοῖς 
ὄρεσι ποιεϊδὺο!., ᾧ)οερεϊσοέν τε υπσὸ Διὸς ἐμυμνέϊνοε λωνϑοίνεσοιν 

“ζω ϑεόν: φωρφϑἐδει δὲ ὕξερον ἐπὶ τόκον ἤδη ὅσοιν ὀφβέζσοιν ιἱτο᾿ οὐτῆς 
λεοιδύζου, ἐφ᾽ ᾧ ὀργιο) ἕσουν τω) )εὸν λποθηφκώ στο αὐτέα, νὰ ὅτως τεκεῖν 
Αρκτον »ροῥίω δ: κληθέντω Αρκοίδεο. ἕσον σ᾽ οὖν τῷ ὄρει ϑηρσυϑῦοῳ 
στὸ αἰπόλων τινοΐν, κὶ σεοιρουδο!ν ἀύλαι μυετοὺ τῷ βρέφες τι Λυχρίονι. μυετοὲ 
χρόνον δὲ τινὼ δόξαι ἀσελθῶν εἰς τὸ 2 Διὸς ἀ βών ἑερᾷν οὐὖγν οήσούσουν 

δ᾽ νόμον" πὸ δὲ τῷ ἰδίᾳ ἡξ διωκομδοζω κυὶὶ Αρχοέδων, ἢ να φεϊος, 
μνέδλουσοιν τὸν εἰρημυέν ον νόμ(θν » ὁ Ζοῦς “ἰ αὶ τ συζγένειων αὐτίω 

ἐξείλετο, Ὁ οὖ οἷς ἄφροις οὐτίων ἔϑηκεν' Αρκῶν δὲ αὐτίω ἀνό κ(οισε ΕΥΡΣ 
αὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ σόμνπῆω μφ. ἔχε: δὲ οφέρος ἐπὶ τῆς κεφώλης 
ζ' ἀκαυρὰς, ἐφ᾽ ἑκατέρων ὠτίων β΄. ἐπ᾿ ὦμο τλώτων λαμνωδὸν αἰ ἐ 
τῷ σήϑες β΄. ἐπὶ τῆς ῥοέχεως λωμναξθν ο΄. σκέλεσιν (ἐμυπεφϑαϑ ἰδις β΄.) 

ὀπιοϑίοις β΄. ἐπ᾿ ὄκρῳ τῷ ποδὶ β΄. ἐπὶ τῆς κέρκε γ΄. τοὺς ποίνίζες κἤ΄. 

Αρκῷς ἡ Μικρα. 

Ὑτη ἐφὶν ἡ μικροὶ κωλερδῥη,πρησηγορόῦ» δὲ: πὸ ἢ πλεύςων Φοινίκη, 
ἐπι ήνη δὲ πὸ ἃ Αρτέμιδος" γνξσοι δὲ ὅτι ὁ Ζοῦς αὐτὴν ἐφϑείρεν, ἡ-- 

“εἴωσεν αὐτήν" ὕσερον δὲ σεστυσ᾽μυέϑῃ λέγε δύξαν αὐτῇ «ἰριϑ ναι, ἀνῆ,: 

9 εἴσουν ἕτερον ἐἴδουλον οὖ Φῖς ὥφροις, ὧτε διοσ ἐς ἐχαν τιρ(οίς. Αγλωοϑϑένης 
δὲ ὧν τοῖς Ναξικοῖς φησι τροφὸν »γέῶς οὔ Διὸς κυνόσερφν, ἄνω δὲ μνίων 
35 Ἰδαίων νυμυφῶν,ὠφ᾽ ἧς οὖ ἢ; τῇ πόλη τῇ κωλεμνένῃ Ἱφοῖς, τένοιζου τῶτο 
ἦν, ἣν οἱ αἴρὴ Νικόφρωτον ἔκτισοιν, τὸ ἢ εὐ αὐτῇ δὲ λιμνένω,, νὴ ἢ- ἐπ’ αὐτῇ 
τόπον Κωνόσερουν κ᾿ λη) ἐζει. Αὐρφτος δὲ αὐτὴν κουλέϊ Ελίκάυ οὐκ Κι ρήτηφ: 
ἄσαν, γενέαχ δὲ Διὸς τρφφὸν, ΚΟῊ Αἰ τῶτο οὐ ἐρφν οἷς Τομνῆς ἀξιωδῆνοι. 
ἔχει δὲ οαἰφξέρῳς ἐπὶ ὦ ἑκοΐίφης γωνίοις τῷ λινϑία λώμνῶθθν α΄. ἐπὶ δὲ 
τῷ κέρκε λωμπεὸς γ΄. τὸς πείντος ζ΄. υπσὸ δὲ δ’ ἕτερον “ὁ ἡ γεμνένων 
κουτώτερός ἐςιν ὔλλος οὐφηὴρ,ὃς κουλέϊπτοι πόλος» τὴ ὅ δοκ εξ ὁ πόλος ςρεφεάζ. 

Δ δοίκων. 

ΟἿ: ἐςξιν ὁ μμέγεις σε δὲ ἀμφοτέρων τ οἰρκτῶν κείμνενίΘ5" λέγετραι δὲ 

εἴνου ὁ ζὶ χρύσεα μῆλα φυλώοσων, ὑπὸ δὲ Ηρφῳκλέες οἰνορε") εἰς, ὦ 

"ἢ οὖν οἷς ἄφροις τοίξις ἐδό9»; δὲ Η θφν» κα κφτέφησεν αὐτὸν ἐπὶ Ἐσπε υς Φύ-. 

λώΐου τῶν μνήλων. Φερεκύδης γοίρ φησιν, ὅτε ἐγαωμνέϊῷ ἡ Ηρ ιἱπτὸ Διὸς, 

φερόντων αὐτῇ Ὁ Θεών δῶῦρφ;» τὴν Γῆν ἐλθεῖν φέρεσοιν τοὶ χεύσεω μλοιν 

ἐδῶσαν δὲ τὴν Ἡρῶν 9 ὧὖ κοί στο τὰ εἰπεῖν ἘΠῊΝ εἰς ὼς δ᾽ θεῶν κῦ- 
᾿ ΠΣ 



ς΄. ΡΑΤΟΣΘΕΝΟῪΣ 
πον, ὃς ἣν τοωρθὸ τῷ Ατλωνπϊ. σὺ δὲ ἢ οὐκείνε πειρϑένων ἀεὶ ὑφα ββ υέξων 
5 μυήλων, κουτέφησε φύλοικοι ἢ ὄφιν υὐχσερινεγέθη Ὅν τοῦς μυέγιφον δὲ ἔχᾳ ση- 
μον" ἐπίκε!) δὲ αὐτῷ Ἡρφκλέες εἴδωλον, ὑπσσόμνημκῳ, τῷ γῶν» 
Διὸς θέντί(» οὐωργέσφοον τῇ ογημοῬποιΐᾳ. ἔχει δὲ εἀφέρως ἐπὶ ἢ τῆς κε- 
φωλὴς λωμίπόες γ΄. ἐπὶ δὲ τῷ σώμοντίΘ» ἕως τῆς κέρκε ιβ΄. παρο- 
“«λησίες ἀχλήλοις,, διεςος δὲ διαὶ τῶν εἴρκτων. (τὸς ποίντας ιε΄. ) 

ς ι 

Θ ὧν Γονασν. 

αὐτὸς φασὶν Ἡρακλῆς ἔσιν ὁ ἐπὶ ἐξ ὄφεως βεβηξῶξ, οὐμργῶς δὲ ἐφῆκε 

χὸ ΤῈ ῥδητοιλὸν ἀνατεΐακως, Ὁ γὴν λὲόντῆν «ἰδάξιλημιμιένίϑϑ. λέγετοοι 

δὲ ὅτε ἐπὶ δὲ χρύσεα μῆλο ἐπεθρούγη., ὃ ὄφιν ἢ. τέτουγ μυένδν φύλωκο; 
ἐνελέν. ἦν δὲ ὑπὸ Ἡβὰς δὲ αὐτὸ τϑ ἡτοῦγ μυέν(. . ὅπως εκ  ϑξκρν 

σῷ Ἡρδπλέι ὅθεν ἐπιγελεδ)έντ(Θ. Ἐξ Ἑὸν ρρξτοὶ κινδου αὶ, ὠξιον ὁ 2. δὺς 

κρίνας ἢ ἀϑλὸν μνήμης» οὖ τῦϊς ὠσρδὶς ἔθηκε Τὸ ἐδῶλον. ἔςι δὲ ὁ 

ὄφις μυξτέω δὴν ἔχων Τὴν κεφαλὴν. ὁ δὶ, ἐπηβεβηκὼς εἰὐτῷ.. τέθεϊκὺὼς τὸ 

ἕν γόνυ. τῷ δ᾽, ἑτέρῳ ποδὶ ἐπὶ τὴν κεφωλὺν ἐπὶ βεήνων, τὴν δὲ δεξιδν χεὶ- 

ρδ οχτείνων, οὖν ἣ τὸ ρόπθιλον ὡς ποδσεων, τῇ δ᾽, δ νύμδῴ χειοὶ τὴν λέον.. 

Ττἣν αἰδιβεδ λημνένίθ». ἔχει ὁ, εἰδέῥας ἐπὶ τῆς κέφι λῆς. λωμυῖσρον α΄. 
βράήφονθ.- δεζιᾶ λαμπρὸν ὥ. ἐφ᾽ ἐκρυτέδων ὥμηων λιαμῦξρδν α΄. ἄκρος 

Χειρᾷξ᾽ ὥ΄. ἐφ᾽ ἑκ τέρας λαηόν(Θ. ἀ΄. λα μνὰ ῥότεβδν δὲ δ΄ ἐπὶ  οἶδι- 
φερε" δεξιξ μὴηρξ Β΄. ηδϑεῦτίΘ» οἷ᾽. χρυ πὴξ ἐδ. χνήμνης β΄. ποδὸς α΄. 

υὑσὲρ Τὴν δεξιῶν χεῖρ ἃ’: ὃς ἠρῤλένται! οδπδολον, ἐπὶ τῇ λεσντῆς δ΄. τὸς 
ποίνίας ι9΄. 

Ί 
Στέφανος, 

Ο59’ λέρετοι ὃ πῆς Αρλαδγής" Διόνυ- δὲ αὐὰΐ εἰς τοὶ φρω ἔθηκεν» 

ὅτε τὲς γοέμδες οἱ )εοὶ οὐ Τῇ κω λεμδβῃ Δίᾳ ἐποίησαν; ᾧ πεώτῳ καὶ ϑύμ;-- 

φηξφεφανώσοιτο ποιρᾷ Ὡρῶν λαδξσοι χὶ Αφροδέτης. Ἡφαίςε δὲ ἔρηον 
εἰν φαζιν » ὦ» χευσξ πυρώδὲς κἡ λίθων ἵν δινεῶν. Ἰσορένετοι δὲ ὃ δὼ τέ- 

τεὶ Θησέα σεσώδν οι οὐκ τῷ λαβυῤήνϑιε. φέγί» πϑίιξνεθΘ». Φασὶ "Ὁ 

δ “λόχῳ μον τουύτης εἰνοιὴ: φιωρνόμϑρον ἐπὶ τῆς κέρκε τῷ λέοντθ.. ἔχεε 

δὲ ἀφέρῳς ὁ φέφαν(" ϑυνέα κύκλῳ κεηδύες; ὧν εἰσὶ λαμυαξοὲ οἱ κρτοὶ 

σχίζω κεφαλίω τ ὄφεως τῷ [αὶ ἥ΄ Αρκτων. 
τ 

Οφιϑχος, 
Οὐ δέον ὁ ἐπὶ σκορπίε ἑφηκὼς ἔχων ὧν ὠμυφοότέροης χερσὶ Ν ὄφιν. ἍΔΕΞ 

γέτοι δὲ εἴνοι Ασκληπιὸς,» ὃν Ζδὺς γωραζόμϑμΘ- Απόλλωνι εἰς τοὶ ὄφρα 

εὐνήγοιγε" τὅτον τέχνῃ ΚΣ ΜΔ , ὡς ὃ τὲς ἤδη πεϑνηκόΐζως ἔγεί- 

ρξϊν: ον οἷἱξ τὸ ἸΣαύλυον ἕχών τῷ Θησέως" Φ ῷὁ θεῶν δυογερος τῶρ φε- 

φόντων, εἰ τε Ἱεμναὶ κῳτω λυγήσον") αὐτῶν, τηλικαῦτω ἔργα Ασκληπιξ ἐπι- 
“ελξντίΘ-- λέγετοι ἢ, Δία ὀργιοϑ ἐντου κεροαων οϑολήσοη γζω οἰκίαν αὐτξ, 

ὦτω ΔΓ, ἢ Απόγλωνια τῶτὸν εἰς τοὶ ὥφρα να γαγεῖν. ἔχει δὲ ἐπιφανειοων 
ἑχκανίῳ ἐπὶ τῷ μεγίςε ἄφρε » λέγω δὴ Ὁ σκορπίε, σθσήμνῳ τε τύπῳ φαι- 
γόμϑυίΘ». ἔχει δὲ νέφέρως ἐπὶ τῆς κεφαλῆς λαμιαξὸν α΄, ἐφ᾽ ἑκατέ- 

. ρῶν 



ΚΑΤΑΣΤΈΕΡΙΣΜΟΙ. ς 
ρῶν ὥρμων λωμνσσξθν α΄. ἐπὶ τῆς δεξιῶς χειρᾷς γ΄. ἐπὶ ὶ ἐφαξερϑς ο΄. ἐφ᾽ 
ἑκατέρων ἰχέων α΄. Ἐφ᾽ ἑκωυτέρων γϑνοζτων α΄. ἣ΄ ἐπὶ δ' δεξιξ (ποδὸς) λαμι- 
φυξὸν «΄. τῷ δὲ ὄφεως ἐπ᾿ ἄκρως κεφωλῆς Ο΄. τὰς πανᾷς ,ζ', 

ΓΝ ! 
Σκορπίος. 

ΩΣ [0 τὸ μυέγε9.- εἰς δύο δυδεκατημόολα Δἰ[αιρέντοο" τ τὸ Σ 
ἐπέχεσιν αἱ χηλοὶ» ϑοίτερην δὲ Ὁ σῶ ρ(φ. τὸ Ὁ κέντρον. τῶτόν φώσιν 

ἐποίησεν Αρτεμνις αἰναδοϑ' δι! τῆς Κολώνης ὃ Χίω νήσε. »ὶἡ δ’ Ωράωνον 

«λῖξαι, νὶ ὑτως λτοϑιωνεν, ἐπειδὴ ὧὖν κυνηγεσίῳ οἰκόσινως αὐτέωὶ ἐδ αί- 
σοΐζ" ὃν 7, δὺς ὧν «οἷς λαμναθοῖς ἔθηκε ' οὐφέρων » ἡ δῶσιν οἱ ἐπιγινόμυε- 

γοι νῇρωποι τίν) ἐφ τε οὐτῇ νὰ τί δυύωμοιν. ἔχε δὲ ὠφέρως ἐφ᾽ ἑκω- 

πέρας "λῆς δύο" ὧν εἰσιν οἱ 5᾽ πσρῴτρι ὑνεγοίλοι» οἱ δὲ δαύτερφι οὐμνωυρφῖ" 

ἐπὶ δὲ τῷ μετώπε λαμπρὸς γ΄. ἐπὶ τῆς κϑιλίας 6΄. ἐτπὶ τῆς κέρκε 
ε΄. ἐπὶ τῷ κέντος οἹ΄. προηγεῖτοι ζ αὐτοῖς ποίντων Φοι δρότερΘ- ὧν ὁ 
ἐπὶ τῆς Θορείας χηλῆς λώμνζξὸς ὠφήρ' ( τὸς ποίνίως ι..... 

Αρκτο φυλαξ. 

Π|οὶ τότε λέγε, ὅτι Ἀριοίς ἐτιν ὁ Καλλιςσξς τὴ Διὸς γεγϑνῶς; ον κρτοκό-- 
“ας Λυκοίων » ἐξένεσε ἢ: Δίω πειρα" εὶς ἐπὶ πρῴπεζαν" ὅθεν ὠκείνών 

Ὡ ἀνατρέπει, οἰφ᾽ ἃ ἡ Τρῳπεφὲς κουλεζτου! πόλις. τί δὲ οἰκίων αὐτῷ 
“-“᾿» ͵ ἈΝ ζ» ἑκἥς ᾿ , “ ΄ 

πκεροωνοῖ τῆς ὠμότητίϑν οὐτὺν μιωσουχιν εἰς, δ- δὲ Αρκρέδον πτόλιν συμωτολούς 

σούς, ἔθηκεν ἀρτιον » θὰ! οὐ Οῖς ἀφροις οἰνήγωγεν. ἔχει δὲ οὐφέρως ἐπὶ κ᾽ τῆς 
-“ " ’, ᾿ ἥ ᾿ ἢ “ , ι 4 »».».Ὁ 

δεξιῶς χείρρς β . οἱ ἐ δεώεσιν" ἐπὶ δὲ ἃ κεφωλῆς λωμνῳξόν ὠὦ. ἐῷ 

ἑκωτέρων “ὁ ὥμνων λαμυαξθν α΄. ἐπὶ ἢ“ μῳςσῶν ἑκωτέρων α΄. λώμνεσξόν 
ἢ. ἐπὶ τῷ δεξιϑ' Ὁ ὑπ αὐζν «΄. οἰμνωυρῴν" τὸ ἐπὶ τὸ ὠγκῶνθ- 
λωμῶξθν α΄, οὐνοἱ μυέσον ἣ΄ γονεέτῳν α΄. λωμισθότοωτον οὗς δὴ Αρκτϑρθ» 

“"Ἤ "».᾽ “ ΄ ᾿ 7 δ᾿ ,ὕ ͵ 

σιριλεϊττη" ἐφ᾽ ἑκατέρῳ ποδὲ λαμυφξὸν α΄. ( τὸς ποίνίζως ιο),.) 

- Ι' 
Παρῦονος. 

4 γε τόν ἩσίοδίΘ» Ὁ ϑεοηθνία ἐΐρηκε θυγατέρῳ Διὸς αὶ Θέμνιδ
ι» » Ἀφι- 

λέσκ δὲ «αὐτίὼ Δίκζω- λέγει δὲ τῷ Αρφῳτίῷ» στουροὸ τότε λαβὼν “τί 

ἑσορήων" ὡς ὅσος σφδότερην οἰθείνοτίΘ»., Ὁ ἐπὶ ἃ γῆς στ ποῖς εὐνθρώποις 

ζῶ, ἃ ὅτι δίκζω αὐτάρ ὠκούλεν' μυετωφούντων δὲ αὐτών, ἢ μνηκέτι Ὁ δίκοηον 

στουτηρν ΤΩΝ ἐκέτι στῶ οὐτοῖς δῦ, ἐλν εἰς τοὶ ὅρη ισεχώρει" εἶτα σού- 

σεῶν κθη πηλέμυων αὐηρῖς ὄντων, ΡΥ πίω) πωντελῆ αὐτῶν αἱ δικίων Σέτο-- 

(υἱσήσοοσουν , εἰς δ ἐρωνὸν ἀνελθέν. λέγοντοο δὲ 6 ἕτερφι λόηθι «θα αωὖ- 

τῆς λέοι" οἱ ῥα δ αὐτί φασιν εἶναι Δήμνητρων «᾽]ο τὸ ἔχ Ὁ φούχιευμ" 

οἱ δὲ Ἰσιν" οἱ δὲ Ατορργοίν τέων αἱ δὲ Τύχών, διὸ ῷ ἀκέφωλον αὐτίν φὐηρ(θό- 

σίδεσιν. ἔχει δὲ οἐσέρος ἐπὶ ὃ κεφαλῆς α΄, ἀμναυρόν" ἑκατέρῳ ὥμυῳ α΄. 

πῆέρυγι ἑκατέρᾳ β΄. ἃ Ἱ᾽ οὖ τῇ δεξιῷ πῇέρυγι «8 τε ἄνω τὸ τῷ ἄκρε "ἃ 

πῆέρυγος, Τιρθαθυγητὸρ κουλέτοι, ἀγκῶνθ. ἑκατέρε α΄. χειρὸς ὠ- 
νερους ἑκρύπέρος α΄. ὁ εἶ, ἐπὶ ἃ σ)ωνύμρᾳ λωμιωξὸς » κρυλέξίττοι σράχυς. ἐπ 

αὶ πέζες τὰ “ἡτῶνΘ» ἀμμαυεὺς φ'. ἑκατέρῳ ποθὺς ἜΑ φῷς πουντοις ΠΝ 

Δίϑυ- 



᾿ ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ: 
δύο ΥΚΥ ς 

Οἵτ' λέγοντοο! Διόσκθρθι ἐἶναι » ὧν δὲ τῇ Λακωνικῇ σραφέντες ἐπιφέ- 

νείοψ ἔθγον » φιλαδελφίᾳ δὲ υερηνεῆκον πείντοις" ἔπε » «δὲ εἰρ- 

«ὥς. ὅτε αἷξὶ ἄγαν τινὸς ἤφάσοιν" μυνήμυδιν δὲ αὐτῶν 7, δὺς )έδδ αι βελόμε- 
γῇ» ᾧ κοινότητΘ-. διδύμνες ὀνομοίσοις » εἰς τὸ αὐτὸ οἰμυφοτέρες ἐφησεν 

οὖν τοῖς ἄφροις. ἔχουσι δὲ οἰφέρῳς » ὁ Καὶ ἐποχέμϑυθ- τῷ κρρκίνα ἐπὶ 

τ κεφαλῆς α΄. λαμιαεξὸν (ὥμνε ἑκουτέρε λάμπρὲν α΄. δεξιῶς ἀχώνθ» 

«΄. ἐπὶ δεξιῶς χειρὸς α΄.) ἐκουτέρῳ γόνοντι α΄. ὁ δεχόμϑμΘ- ἔχει ἐπὶ Φ' 

κεφαλῆς ἕνώ λαμυτσρὸν ᾿ οὐραφερῷ “ὥμῳ λώμυπρν α΄. ἐκὶ μοσδῶ ἐ- 

»κοὐτέρῳ α΄. ορασερδ ἐγκώνΘ». α΄. ἀκρφς χειρῆς α΄. αἰρίσερῳ γόναῖι α,. 

ἑχουιτέρῳ ποδὶ αἰ. υτὸ δ΄ οἐφλτερὸν πόδα «α΄. ὃς κριλέτοι τορόπες. ( τὺς 

“τοίνίας ιζ΄.) 

; Καρχηος- 

᾿ Ι! τὶ 
(νοι καὶ ᾧατνη. 

ΥὙτ. δυκεῖ ἐν Οἷς ὠφροις τεϑάζοι δὶ Ἡρῶν , ὅτι μόνί», Ἡρῳκλεῖ ὅ' 
ἄγλων συμυφιχόντων , ὕτε τ Ὑδρων ὠνήρει, οὐκ “ὃ λίμνης ὠπκπηδήστος 

ἔδεικεν αὐτῷ ἣ- πόδε, κοιϑείοδ φησὶ Ἱπανύωσις ον Ἡρφκλείᾳ" )υμυωϑ εἰς 
εἴ, ὁ Ἡρωκλῆς,, δυκέϊ τῷ ποδὶ σεωϑ λούσω αὐτὸν, ὅ)εν μνεχοέλης τιμνῆς 
πετύχηκε κατωραϑμυώμδρ» οὖ οἷς ιβ΄. ζωδίοις. κρολξντοο δὲ τινες αὖ- 
“ὧν εἀφέρες » Ὄνοι 5 ὅς Διόνυσος οὐνήγογεν ς τοὶ ὄφρα. ἔσει δὲ αὐτοῖς ΟῚ 

φάτνη πειροίσημον » ἡ δὲ τύτων ἱφξορέω αὕτη. 
Οτεἐπὶ Τίγαντοις ἐξρωταύονηρ οἱ δεοὶ, λέγεται Διόνυσον (ἃ Ηφοιφον , ἢ 

Σαπύρες ἐπὶ ὄνων πορσύεαχ,, ὦ πῶ δὲ ὁρωμδῥων αὐορῖς ὁ γιγάντων» 
“ελησίον ὄντες ὠγκήθησων οἱ ὄνοι" οἱ δὲ γίγαντες εἰκέσωντες ὃ φωνῆς. ἕ- 

φυηον" διὸ ἐτιμυήθησωον οὖν το κῳρκίνῳ νει ἐπὶ δυσριοῖς. ἔχει δὲ ὁ καρ- 
κί. ἐπὶ τῇ ὀσρώκε εἰξέρας λαμπρὸς 6΄. ὅτοί εἰζιιν οἱ ἔνοι" Ὁ δὲ νεφέ- 
διόν ἐφν ἡ ὦ οὐ τό! δρωμδῥη φώτγη » “ποιῇ ἥ δυκξσιν ἑφοίνει!. ἐπεὶ τοῖς δε- 

Ζιοἷς ποσὶν ἐφ᾽ ἑκοωτέρῳ ἕνα λωμυπρρν, ἐπὶ δὲ τοῖς ὠραξερφῖς τ πρώτε 
β΄. λαμπεὺς, νὶὶ ἐπὶ τὸ δουτέρε, νὴ ἐπὶ τῷ πρίτε,, ὁμοίως ἐπ᾽ ἄκρως αὐ- 
τξ τεπεέρτε" ἐπεὶ τῷ σύμοντίΘ- ὁ ἐπὶ ἃ χηλῆς ὃ δεξιᾶς γί, ὁμθίως μνε- 
“κίλες ἐπὶ ἢ οαἰραφερᾷς χηλῆς (5΄.) οἱ ποίντες ιζ΄. 

᾿ ! 
Λέων. 

Οἷς ἐσι ἕς 35 ἐπιφωνον ἐἰξέρων" δυκεῖ δ᾽ σὲ Διὸς ῳνηθῆνωι τῶτο τὸ 
φώδιον Δ᾽ Ὁ ἢ τετραπόδων ἡγεῖϊῶχ. τινὲς δέ φώσιν, ὅτι Ἡρωκλέες 

πρῶτος ἄϑλος ζώ εἰς τὸ μνημονουϑέδαι , Φιλοδοξῶν γ» μόνον τϑτον ἐχ 
ὁαλοις οὐνεῖλεν,, οὐγλοὺ συμνλωκεὶς ὠπέπνιξε. λέγει δὲ αἰδὶ αὐτῷ Πεί- 
σεινδρης ὁ Ῥόδι». ὅτι ἡ τὴν δὲρον αὐτῷ ἔσχεν ὡς ἔνδοξον" πεποιηκ είς" 
ἕτός ἐςιν ὁ οὐ τῇ Νεμνέῳ υτσ' αὐτῷ φονσυϑείς. ἔχει δὲ οἰξέρας ἐπὶ τ κεφα- 
λῆς γ΄. ἐπὶ Κ σήϑες δ΄ ἐπὶ δεξιῷ ποδὸς λωμυαυθὸν αἱ ἐπὶ μέσης (κϑιλίας} 
α΄. ὑπὸ τἀ κοιλίαν οἰ. ἐπὶ δ᾽ ἰοάᾳ α΄, ἐπὶ δ᾿ ὀπιοϑίσ γόνατ. α΄. ποδὸς ἀ- 

Χρδ 
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κρα λωμφθὸν α΄. ἐπὶ τῷ τραχήλε β΄. ἐπὶ τῆς ῥάχεως γ΄. ἐπὶ μέσης τὰς 

κέρκε α΄. ἐπ᾿ ἀπκροῖς λωμιαυδὸν αἱ. ἐπὶ τῆς κϑιλίας, αἱ, ὁρῶν") υὐσερ 

αὐτὸν ὧν τριγώνῳ χρυτοὶ τὰ κέρκον ἀιμωυρφὶ ἑπῆκὰὶ, οἱ χουλβντοι Ὡλόκρο- 
(9: Βερενίκης Ἐυεργέτιδι» ( τὸς ποίνίαις .3..) 

! 

Ἡ]Ι 0 Ρ 6. 

Ὑτός ἐφιν ἘραχϑονιΘ» ἐξ Ηφαίςε νὙἡ Τῆς »βυόμδν.: τοῦτον λέγουσιν » 
ὁτεὸ 2 σῦς εἶδὲν πεῶζον οὖν ἀνγ)ρώποις ἀρ ίῳ ζαυξανζ, ἵππων , ϑοῶυ μκοί- 

σοι!» ὅτι τῇ τῷ ἡλίε οὐντίμυι μον ἐποιήσοιτο ὀιφρείαν, υσοζόύξας ἵππες 
λδυκές: πεῶτέν τε Αϑάνα πομπίρ ἡγωγεν οὐ ὠκοφπόλει χῦἡ ἐποιήσεο 
ξὸς τότοις ἐπιφωνῇ τὴν γυσίων αὐτῆς σεμυνεύων. λέγει δὲ κὸ Εὐραπίδης 

“«ἰθὲ ὃ γενέσεως αὐτὸ ἣ- τρόπον τῶτον, ἩΦαίτζον ἐρφόλεντοι Αϑζωᾶς. ξέ- 
λεοχ αὐτῇ ινιγῆνει" τῆς δὲ δποσρεφοιϑῥης » γἡὶ τὴν πουρθενίαν μιθῦ λον αἷς- 
ρεμδῥης, Ἐν τινι τόπῳ πὶ Ατ)ικῆς κρύπεοζ, ὃν λέγεσι ὃ ἐπ᾿ ὠκείνε φυδϑσει- 
ηφεόυϑέζαι Ἡφοτον, ὃς δόξας αὐτὴν κρουτήσειν κρὴ ἐπιδέμϑρ(Θ» πληγεὶς 
᾿π αὐ τῷ δύρῳτι ». ἐφῆκε τὰ ἐπιϑγυμυίων., φερομῥης εἰς τίω γἀῦ τῆς 
απ ορᾷς » ἐξ ἧς γεγενήσγαι λέγεσι ποῦδα,, ὃς ἐκ τάτῃε Εφαχ)όνε(Θ» ἐκλή- 
95: κὶ αὐξηθεὶς τῦϑ᾽ σῦρε, Ὁ ἐδαυμοίϑη αἰ χυνισὴς γενόμϑμΘ». ἤγογε δὲ 
ἐπιμελῶς ζὲ Παναϑίζαιω., ὃ ἄκκο, Ἡνίοχον ἔχων πωρφβώτδω οὐαπέθιεον 
ξρνζῳ, γῦἡ τριλοφίων ἐπὶ ὃ κεφαλῆς ἐπ᾽ οκείνε δὲ καῖ μυίμνησιν ὃ κῳ- 
λέρϑυΘ- δποβατης; ἐγ ούτισοη δ᾽, ὧν τάτῳ καὶ ὐξ κὶ"ὶ οἱ ἔριφοι. Μεσοῖ- 

΄ ͵ » “" Ἀν ,ἠ ! ᾿Α 3 

ες γώρ φησι Δία γεννώμθρον Σ ἐγχειρλόν δα ταῦ εὼς Θεμνιθὲ" Θεμνιν δὲ 

Ακολϑείᾳ δοευῦαι Φ βρέ», τῷ δὲ ἔχιεσουν οὐ γὸε ̓ ὐζσθ.} εἰν οι. τί ο᾽᾽ ὧκ- 

θρέψαι Δία: τὸ δὲ αἱ γα εἶνοι ἡ λίε )υγοϊέρῳ φοβερεὶν ὕτως, τε τες κουτεὶ 
Κρόνον θεὲς βδελυτήομδρες τἰῤ μορφ  ὸὺ “ ποηδὺς, ἀξιῶσοη γῆν κρύψαι 
αὐτὴν ἕν ἕενι ἢ κωτοὶ Κρήτδω ὠντφων. αὶ λποκρυψ αιϑύάυ ἐπιμέλειαν αὖ- 
τῆς τῇ Α κ(ουλϑ είῳ ἐγ χειράσοι,, τὴν δὲ τῷ ἐκείνης γάλακτι ἃ’ Δίω ὠκθρέ- 
αν ἐλθόντ Θ- δὲ τῇ που δὸς εἰς ἡλικίων., τὸ μυέλλοντίΘ. γέχοσι πολεμνεῖν, 
ἐχ ἔχοντ. δὲ ὁτλα, ϑεασιόδ ἀδαι αὐτῷ ὦ αἰγθς τῇ δυρῷ ὁσλῳ γρήσοιδχ,, 
“ἰώ τετὸ ὥτθωηον αὐτῆς τῦἡ Φοβερφν . "ἢ δἰ τὸ εἰς ὑυέσην τὴν οϑγίν γ96)8- 

κῶν πρόσωπον ἔχήν" ποιήσοιν ᾿ χπαῦτο τῷ Διὸς, τὸ τῇ τέχνῃ φανέν-. 
100. δετυλασίονίΘ», τοὶ ὀστὶ δὲ “ὁ αἰγὸς κουλύψωντί» ἀλλῃ δορῶ, κρὴ ἕω»- 
ψυχον αὐτὴν κὶ ἀἰθοίνωτον κρυτοισγεσῦ εέσοιντίΘ»; αὐτὴν μυέν φασιν ἔσρον ἐρφό- 
γιον κρυτοςσμδ οέσου. τινὲς δὲ φασ; Μυρτίλον ὀνόρφτι δ΄ ἁνίοχον εἰνοι ὃ" ἐξ 
Ἑρμυ γεγονότει. ἔχει δὲ ἐφέρῳς ἐπὶ ὃ κεφαλῆς α΄. ἐφ᾽ ἐκωτέρων 5 ὥμνων 
α΄. ὧν κα ἐπὶ τὸ ἐρετερξ λαμντερθν, ὃς κῳλέϊἢ αἷξ. ἐφ᾽ ἑκφιτέρε οἀγπκαῖ- 
» Ὁ». α΄. (οἱ δεξιᾶς χειρός α΄.) ἐφιτερῷς χειρὲς β. οἱ ἣ χρολιϑν) ἔφκ- 
Φοι" τὸς ποίνίας ὀκτω, ἔ 

[Ω] 

Ταυρος. 
Οἵϑ’ λέγε οὖ «οἷς ὥφροις τεϑιδοη, “ἰδ Εὐρώπάν εἰγαωγ εἶν οὖς 

Φοινίκης εἰς ΚΚρήτξω, τῇ πελοΐους ; ὡς Εὐραπίδης φησὶν ὦ τῷ 
Φράξω" χοῖραν δὲ τέτε ὧν Ὅς ἐπιφανεςοίζις ἐξὶν ὑπὸ Διὸς τιμτι"} εἰς. ξΤέ- 
οι δέ φαπὶ Θξν εἴνωι ὃ Τῶς μμίμνημζοο » χοῖθαν δὲ κείνης στὸ Διὸς ἐτιμυήνη 

τὸ ἄφρον. τῷ δὲ τοούρε τὸ μυέττοπον σου τῷ φυζοσώπῳ αὐ ὑοΐδες γουλέ ἐπι 
“ΦὩϑιξ" 



6 ἘΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ. 
«πἰρκέχεσι, π'ρὴς δὲ τῇ δτουυνἣ «ὃ ῥάχεως, ἡ “λειοίς ἐξιν εἰσέροις ἐχε- 
στε ἑπὶὼ, διὸ γχὶἡ ἑπ]άφερ(Θ- κουλέϊ). ὀχ ὁρῶν") δὲ εἰ μυὴ ὃξ, ὁ δὲ ἐβδὸμίδ. 
οἐμνωυρόᾳ ἐξι σφόδροι. ἔχει δὲ ποιῦρίθ» ἀφέροις ζ΄. ὃς δὲ ὑπενωντίο ἕρποι 
κου) ἑαυτὸν ἔχων τὴν κεφωλύν'" ἐφ᾿ ἑκατέρων δὺ ἣῥ΄ κερῴτων ἐπὶ  ὀκφύ- 
σεως «α΄. ὧν λωμυπρότερί(» ὁ ἐπὶ «' ὠραφξερφὸς" ἐφ᾽ ἑχοιτέρων “5 ὀφϑεαλ- 
μυῶν ο΄. ἐπὶ τῷ μυυκτηρί(Θ» α΄. ἐφ᾽ ἑκοιτέρων ὥμνων . α΄. ἕὅτοι ὑαΐδὲς 
λέγοντου, ἐπὶ δὲ τὸ ἐἐρατερξ γόνωτί- ὃ ἐμιπεθοϑές α΄. ἐπὶ τῶν χαελών «. 
ἐπὶ Ὁ δεξιᾷ γόνωτος α΄. ἐπὶ τφαχήλε β΄. ἐπὶ ὁ ῥοΐγεως γ΄. ἢ ἔχον λων»- 
φρθὸν; ὑπὸ τὠὸ κοιλίαν ἕνα. ἐπὶ τῷ τήϑες λαμπρᾷν α΄. τὸς περίγζως π΄. 

Κιηφϑυς. 
ῶ 59: οὖν τοΐξει τέζωστου πέζωρῷς . ὁ οἵ οἰρκτικὸς κύκλίΘ» αὐτὸν δσο- 

λώμβάνεε δπὸ ποδῶν ἕως φήϑως, Ὁ δὲ λοιπὸν εἰς τὸ οὐνὸὶ μνέσον πίπ]ῳ 
αὐτῷ, τῷ τε οἰρκίρκδ 8 θερινϑ τὸ οπικϑ. ἦν δὲ ὡς Εὐριπίδης φησὶν, Αἰϑ.- 
ὅπων ξασιλόῦς, Ανδρομυέδως δὲ “πειτὴρ, τϑιὶ ο᾽᾽ αὐτξ γυγοωτέρῳ δοκ ἢ πα- 

θεῖναι τοῦ κήτοι βορῶν, ἐδ Περσδῦς ὁ Διὸς δέσωσε, δὲ ἐδ τὸ αὐτὸς ὧν ρα εῖναι τεῦ κήτοι βορῷ ἐσόῦς ὁ Διὸς ὸ 
Ὅϊς ἄϑροις ἐτέθη. Αϑώυῶς γνώμυ. ἔχει οἷ᾽ οὐφέρφς ἐπὶ ὃ κεφαλῆς λωμ»- 
σεᾶς β΄. ἐφ᾽ ἑκρυτέρων ὥμνων σ΄. κῦἡ χειρῶν ἐκχφυτέρων α΄. ἀγκώνων ἕκου- 
πέρων α΄. Φώνης γ΄. λοξὸς φμυωυρές. κϑιλίωας μέσης λωμυτοφὴ α΄. δὲ- 

ξιῶς λαγθνίθ», α΄. ηϑνατίθ» α΄. ποξὸς ἄκρα «΄. (τὰς ποίνίας μέ.) 

Καοπέτ4α. 

πρλότάν ἱφρρέ! Σοφοκλῆς ὁ αὶ φοργῳθίας ποίη τὴς εὖ Ανδρομιέδᾳ ἐράσοι- 

σεν «ἷθὰ κρίλλες τοῖς ΜΝ ηρεΐσιν, εἰσελ') ἐἰν εἰς τὸ σύμυπῆ βίο. ἢ Ποσει- 
“ ᾿ “" δ αἿΝ “ . 7 ».7ὃὸ ἋΠ ͵ δῶνα ἰφφϑένραι τίν) χώρων κῆτος ἐπιπέμνψωντω, δὲ ζὼ (αἰτίαν) πρόκειἢ 

τῷ κήτει ἡ θυγώτηρ οἰκείως: ἐσχημοίτιςαι δὲ ἐζγὸς ἐπὶ δίφρε κω )ηρδῥη- 
ἔχει οἷ; ἐτέρας ἐπὶ πἰ κεφωλὴς λωμυπρὰν «΄. ἐπὶ τῷ δεξιβ ἀγκών» ἐ- 

ἐναυρϑ» α΄. ἐπὶ ὁ χέρφς α΄. ἡϑνοωος «΄. ποδὸς ἄκρᾳ «ο΄. φήγες ΟΝ 

μναυρόν. οἐρασερξ μμηρξ λωμιπξὸν α΄. δνατίθ. κ΄, λωμνυτεράν" ἐπὶτξ 

πλινϑίες α΄. τῷ ὄφρα ᾧ κρί)}) ἑκοίφης γωνίας «΄. ( τὸς πείχζοες ιγ΄.) 

Διδρομεδα. 
Αἴι κ(τευ οὖ «οἷς ἄσροις, Ἀ]κὶ τί Αϑάνδν σοῖν Περσέως ἄϑλων 

υὐσσόμυνη μ(9,» Δἰφτετομδῥη ζςς χέρας , ἐς κὶ πσξοσετέη τῷ κήτει" ὠνϑ᾽ 

ὧν σωΐ ἐἶσου ὑπὸ τῷ Περσέως, ἐχ ἕλετο ὁ ποιτρὶ συμῳϑεῖν, ἐδὲ τῇ 

μνητοὰ; οὐλλ᾽ αὐϑαίρετίθ» εἰς τὸ ΑργΎΘ- ὠπῆλθε μνετ᾽ οκείνε » δὐγβνές 
σι Φρονήστεσου. λέγει δὲ τὸ Εὐραπίδης στεφῶς ον τι «ἰδὴ αὐτῆς γερφώμ.- 

ὑϑῥῳ δορί μοοτι. ἔχει δὲ ἀξέρας ἐπὶ κεφαλῆς λωμναέθν α΄. ἐφ᾽ ἑκου- 

σέρε ὥμνε «΄. δεζιξ πὸ ὴς β΄. ὠραξερξ α΄. ἐπὶ τὲ δεξιξ οὐγ κων» 
φ(΄. ἐπ᾿ ἀκρὸς “ χειρῆς λαμυπρὲν αἰ. ἐσὶ ἃ ζώνης, γ΄. ὑπὸ τὴν ζώνζω 
δἷ(. ἐφ᾽ ἑκφῳτέρφυ ηόνωτίϑ» λώμυπιρῇν «΄. ἐπὶ τῷ δεξιξ ποδὸς α΄. ἐπὶ 

τῷ ὠφητερξ Ο΄. ( τὸς πρίν κ΄.) . 

Ἴσ ος. 
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Ιπιωος, 

Ἐπεὶ μόνε τὸ ἐμνπροῦϑεν φωίνετοοι ἕως ὀμφἄλϑθ: Αρᾳτὸς δὲ ἔν φη- 
σι ὃ. ἐπὶ τῷ Ἑλικῶνί(Θ- εἶναι ποιήσουντοςε κρηνῶν τῇ ὁπλῇ, ἐφ᾽ ὃ ἠᾳ- 

λεϊάχ ᾿ππεκρήνν. ἄγλοι δὲ ἢ’ πήγασον ἐναί φάσι ὃ᾽ εἰς δὲ ἀφῶ 
ἐγωπτείντοι, ὕφξερην ὃ Βελλερφφόντε πόσεως » Ἀ[ὰ δὲ Ὁ μν ἔχειν πῇέρυ- 
γας » οὐτοίγωνον δυκεῖ “σι Ζοιεῖν ἣ- λόηδν: Ἐὐῤχπίδης  φὴσι ΝΜίελανίπ- 
πάν εἶναι τίωΣ τῇ Χείρων. 9υγωτέβω , τ᾽ Αἰόλα δὲ οἰστευγη γεῖσ αὐ 
Φ)ειρῆν οὔ!» 6 χ)ὰ ἢ. δγκὸν ὦ »εφρᾷς φυγεῖν εἰς δὶ ὅρη" κἀκεῖ ὠϑδεν σης 

αὐτῆς ὃ: πωτέρῳ ἐλθεῖν κῳ τοὶ ζήτησιν, τὸν δ); σὐξαὼχ κρτοωλέμυβανο- 
ἡἀν, πρὸς τὸ μυὺ γνω δ)ῆνοα » μυείῳ μορφωϑῆναιρ νὸ »Νυέὰχ ἵππον. δ] 

η90} σίω) σύσέβειων αὐτῆς τεῷ τὲ σδτρῆς, ὑπ᾿ Αρτέμιδιθ» εἰς τοὶ ὡ-- 

φρο πελῆνοι!, ὅθεν το Κεντουύρῳ ἀχ, ὁρῳτή ἐσι, Χείρων ὙὉ λέγετοο εἴνοι ὠκεῖς- 
γ.- τοὶ δὲ ὀπίοϑιω μέρη αὐτῆς οὐζ᾿ενὴ Ἐξι “ξὸς τὸ μὴ γνωσκεὼς θήλειων 
ὅσων. ἐχή δὲ ἀτέρῳς ἐπὶ Ὁ πξοσωώπᾳε β΄. ὡμνοωρὸς. ἐπὶ ὶ κεφαλῆς ο΄. 
ἐπὶ ὦ σιαηόνΘ» «α΄. ἐφ᾽ ἑκωτερω πω ἀμαυρόν α΄. τῷ πρωχήλῳ δῆ. 
ὧν ἣ΄ σξὸς τῇ κεφωλὴ λα)υπροτερον" ἐπὶ τὸ ὥρνε α΄. ζήϑες α΄. ῥοί- 
χεῶς α΄. ὀυμφωλ Ἐαώτρν λωμσπβὸν α΄. ἐμιαξροϑίων γονώτων β΄. ἐφ᾽ 

ἑκῳτέρῳς ὁ λῆς α΄. (Σὸς ποίνίᾳς ἰηγ΄.) 

Κριος͵ 

Ὑτ. ὁ Φρίξον Α᾿ φκομυίσοις γα Ἑλλἀυ.ὠφϑιτ Ὁ. δὲ ὧν, ἐδόδη αὐζῖς 
Ὁ ὸ Νεφέλης αἰ μνητθός. ἐἶχε δὲ χευσὴῆν δοροὶν. ὡς ἩσίοδίΘ-» τὶ Φε- 

μεκύδης εἰρηουσο" οΔἰακορνίζων οἱ, αὐέὰς καίω, τὸ σενόϊρι ον τ πελά- 
γες τῷ ἀπ᾽ ὑκείνης κληθέντος Ἐ)ληϊσσόντε » ἔρρψεν αὐτὴν τῦἢ τὸ κέρος 

Χπολέσοις" Ποσάδὼν δὲ σώσοις τὴν ἘγλΔϑ, »ῦΨἡ ἱνεχϑεὶς,, ἐγέννησεν ἐξ αὐ- 

τῆς ποῆδδο ὀνόμκῳτι Παίωνα" ἢ: δὲ Φοόξον εἰς ὃ Εὔξεινον πόνζον στ- 

θέντος πρὸς Αἰήτίω͵ διεκόμνισεν » ᾧ κοὶ ον Διὸς ἔδωκε τὴν χευσίώ δοροὶν: 

ὅπως ῥνημόστευον ἔχῃ ὶ οεὐτὸς δὲ εἰς τεὶ ἰφρὰ ὀζπήλθεν » ον οὐμναυφό- 

τερον φαήνετοι. ἔχει δὲ ὠφέρῴς ἐπὶ ' κεφωλῆς ο΄. ἐπὶ ὁ μυκτήρων 
γ΄. ἐπὶ τὲ τρῳχήλε β΄. ἀκρε ἐμυωξοοϑές ποδὸς λωμπξὸν α΄. ῥοίχεως 

ε΄. κέρκε α΄. τὸ τὴν χιλίων γ΄. ἐπὶ τὸ ἰοάδ «α΄. ἐπ᾿ ὠκρε ( ἑκωτέ- 

Ρ5.) ὀπιοϑίδ ποδὸς «(΄. τῆς ποίνζες ιη΄. : 
᾿ 

Δελτωΐ. 

το ἐξὶ υὑσὲρ Κ' τὸν κεφαλὴν τῇ κελξ πκείρϑνον" λέγεττη δὲ κεῖνον 

οὐμνωυρότερν εἶνοι , δύσημον δὲ τὸ γξοώννμ(ου ἐπ᾽ αὐτού κεῖαχ Στὸ 

Διὸς πξῶτον ἑεμιάυδιθέντίΘ», ὃς ἣ- Ὡ)]άκοσ μον τῶν ἄφρων ἐποιήσοτο: 

Φα( ἡ δέ τινες 1) τον. Αἰγύσῆε θέσιν. οὐκ τῷ οὐ τοῖς ὥσροις εἰνοῦ τξι- 

γώνε , τῦἢ δ᾽ Νεῖλον οιαύτἧω σὐξκοιχὴν ποίήσοακ «ὶ χώρας, ὥμο τὴν οἷσ΄- 

φώλειων αὐτῇ πορεζφόμδρον , ἐἰς δὲὴν «πόρον δύ μιοιρεξέρων ποιέρϑρον; Ὁ 

εἰς τω 3, καρπῶν ἀνωκομυιδὴν δ χέρειοιν οἱρῶν ἐσόμδμον. ἔχει σ᾽, εἰφέξως γ΄. 

Ἰχϑυες. 
ἐφ᾽ ἑκοςῃ τῶν γωνιῶν λομυπξξφ... 
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ἴοϑυες, 
ΟΥΡί εἰσι τῷ μυεγοίλε ἰχϑύζ- ἔκ[ονοι, «ἰοὶ κ τὴν ἱσορίων δέτε δὲ! στ-- 

μὃἔιυ σωφέτερον, ὅτῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἔλθωμϑ».. τότων δὲ ἑκώτερ(Θ» κεῦττοι 
εὖ ἑκατέρῳ μυέρει Δ] αλοίοσων" ὁ δ ἡ βόρεκ.»., ὁ δὲ νότίΘ» καλεῦστοι. 
ἔχεσι δὲ σωύδεσ μον “ἀ τῷ ἐμνασελοϑές ποδὸς τῷ κριξ, ἔχει δὲ εἰτέ- 

ςὁ ἢ βόρεκΘ- ιβ΄. ὁ δὲ νότι Θ» ιἐ. Ὁ δὲ λῖνον αὐτοῖν ᾧ. σουνέχοντοο!., 
ἄχει οὐφέρος ἐπὶ τῷ Θορείς γ΄. ἐπὶ τῷ νοτίς γ΄. πρὸς ἀνωτολας γ΄. 

ἐπὶ τῷ σεωδέσμε γ΄. οἱ πείντες τον β΄. ἰχϑύων "ἡ τῷ συωδέσμϑνυ 
εἰφέρες λ΄. 

Πρρσᾶς. 

τ εὶ τότε ἱφορεῖτοι, δ, ἐν πεῖς ἄσροις ἐτέθη δ᾽] αὶ τὸν δόξων, τῇ Ὁ 
Δωνοίῃ ὡς χευσὸς μιγεὶς ὁ Ζοῦς ἐγθύνησεν αὐτὸν, πὸ δὲ τῷ Πολυ- 

δεκῖε ἐπέμνφϑη εἰς Τορηόνας, τήν τε κειυῖῆν ἐλαξε ποι Ἑρμυξ κὶὶ τοὶ πέδιλοων 
εὖ οἷς αἰαὶ ᾧ' ἐέρίθ. ἐποιεῖτο τὴν πορείαν" δοκεῖ δὲ ὁ ἀρπέω ποῦ Ἡφαί- 
ςπ λαθεῖν ἐξ ἐδχάμνωντζθ., εἰς Αἰούλ(θ» ἐν Φόρκυσί φησι ὁ τῶν πραγω- 

ἣν ποιητὴς. Φορκίδαι Γρωίας εἶχον τε δερήδε Γορηθνες» αὗττ δὲ 

ἕνα εἶχον ὀφϑολμόν, κὶ τἕζν ἀλλήλοις ἐδίδεσον κατοὶ φυλωκήν. τηρήσοις 
εἶ᾽ ὁ Περσ δὺς ἐν τῇ πειραδύσει, λαξὼν ἔρριψεν αὐτὸν εἰς τὸν Τοντωνίδει 
λίμνδυ » "ἢ ὅτως ἐλθὼν ἐπεὶ ζὲς ηθφηθνας ὑπνωκήας , οἰφείλετο ἁ Με- 

δέσης τὴν κεφωλὺν., ἣν ἡ Αϑηνῶ «ἰϑὶ (δὶ φήθη ἔθηκεν αὐτῆς" τῷ δὲ Περ- 
σεῖ, τὸν «ἰδὶ τὸ ἐφρώ θέσιν ἐποίησεν, δεν ἔχων ϑεωρεῖττο! , τὸ τὴν Γορηό- 
γι» κεφαλήν. ἔχει οἱ φέρας ἐπὶ ὦ ὶ κεφαλῆς α΄. ἐφ᾽ ἑκατέρῳ ὡ- 
μῷῳ λαμιξὸν α΄. ἐπ᾽ ἀκρφς δεξιῶς χεῖρας λαμυτσρὴν α΄. ἐγκῶ- 
γν(Ὁ» α΄. ἀκρᾷς χειρὸς ὠρίφερᾷς α΄. οὖ ἡ τίω κεφαλὴν δυκεῖ ὁ Τορ- 

͵ ΕΣ " ΄ »“ »" ι δ ͵ ε 

29ν0. ἔχον. ( ἣ κοιλίας α΄.) δεξιξ μηρξ λώμπιρθν ὧ΄. ηόνωτίΘ» ( ἑποὺ- 
πέρου) α΄. ἀντικνημυίς (ἑκατέρφυ) α΄. (ποδὸς α΄. ἀξκαυρθν ) «ἰδὲ τὲς 
ΤορηόνίΘ-» ““λαχρέμνες γ΄. κἡὶ δὲ κεφαλὴ καὶ ἡ ὥρξπη ὠνώσρθ- ὁρῷται » 
Δί δὲ νεφελώδως συφροφῆς δὲκεῖ τισιν ὁρῥόγαι. (τὸς ποίνζοις ιε΄.) 

Πλειαΐς. 
Πὶ ἡ χε μῆς τῷ τοωύρε ὃ καλεμδῥέης ῥώχεως πολειοίς ἐςιν,, συ- 
νηγμδύης δὶ αὐτῆς εἰς ἐξέρας ζ΄. λέγεσιν εἶναι Ὁ Ατλωντίθ. ϑυγα- 

πίρων . διὸ γῇ ἑπ]ώφερον κοωλεῖτωι ἐχ ὁράνται δὲ αἱ δ΄. αἰλλ᾽ αἱ τ΄. τὸ 
δὲ αὐἴεον ἕπτω πως λέγε. ὃς ἃ γεΐρ φασι θεοῖς μυιγῆνει , τὴν δὲ ψνίων 
ϑνητε " σρεῖς μϑρ οὖν μυιγῆνωι Διΐ Ἠλέκτραν . ἐξ ἧς Δαίρδαν(Θ», Μαῖ- 
εἰν ἐξ ἧς Ἑρμῆς, Ταὐγέτἑων, ἐξ ἧς Λακεδοώμνων" Ἰποσειδωνι δὲ δύο μυι- 
γῆνοι» Αλκυόνζω, ἐξ ἡςΥρμεσῦς, Κελανῶ, ἐξ ἧς Λεῦχ -: Στερόπη δὲ 
λέγεται Αρεῖ μυιγῆναι, ἐξ ἧς Οἱνόμιο ΘΟ» ἐγήετο. Μερόπη δὲ Σισύφῳ 
ϑνητεῖ, διὲ παναφανώς ἐφ" μιεγίφἐν οἱ᾽ ἔχεσ: δύξων ὦ Οἷς ἀνδρό- 
ποις ἐπισημυοίνεσοι καϑ' ὥρφν" θέσιν σι, ἔχεσιν σ μοίλω κείρδροι κοι-- 
δὲ ἢ Ἰππίρχον , τειγωγοειδῷς ὁγήμουτ Θ-. : 

Λύφᾳ, 
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Λυρᾳ. 
ὕτῃ οὐνούτη κεζττο οὖ τοῖς ἐς ρφις, ἐσὶ δὲ μυεσῶν" χοιτεσκσυοίοϑη δὲ τὸ 
Δ πξώτον υσσὸ Ἐρμυξ οἰ ἐν ταϑώρ » "Ὁ Ὁ ΑπόγλωνΘ- δοών" ἔχε δὲ 

Τ., ἑπῷ πὸ Ατλωντηφί Ἰὼν. ,κρπέβοιλε δὲ αὐτί) Απόγλων, ΡΣ 
στιυορ μθσοέμνεν(» φδἰὼ Ν Ορφέ δέδωκεν" ὃς Κα λιόπης ἡὸς ὧν, μιῶς 
ἕ μνεσῶν; ἐποίησε τοὺς χορδοὺς οὐνέου » δυτὸ τῷ ἥ΄ μυεσῶν οὐρ ιν) μνϑ,  φρθή-- 

γεν ἐπιταλέον οὐ Οϊς εἰν)ρώποις δοξαζόμϑμ(Θ- ἕτως, ὧτε νυῦΥ ὑπόληψιν 
ἔχειν «ἰὴ αὐτῇ ποιωύτζω, οἷς Ὁ τοὺς πέτθους κἡ τοὶ θηρήα «κούλει ] κα τῆς 
δῆς: ὃς δ᾽ Δ Διόνυσον σόν ἐτί (ον ἢ" δὲ Ἡλίον μυέγιφον ἢ θεών οὐόμυι ξεν 
εἶναι, ὃν Χρη Απολλώνοα 4υξθσηγόρδῦσεν' ἐπεγειρόμδμός τε πῆς νυκτὸς κοι- 

3 ν᾽ » Α ᾽ 

"ποὸὶ τί ἐωϑινζς ἐπὶ πὸ δρῶ» Φ κῳλέμδρον Ποΐγίαιον . φαξοςέμϑρε τεὶς οἰνα.»- 
λοὶς, ἵνο ἴδῃ δ΄ Ἡλίιον σρῶτον. δεν ὁ Διόνυσ(Θ» ὀργιδ) εἰς αὐτῷ, ἔπεμυ- 
Ψψεᾷς Βαοσωρήδοις, ὡς φησιν Αἰχύλί(θ.» ὁ ποιητὴς » αἱ τινες αὐτὸν διέαστα- 
σφῶν 5. 1 τοὶ μνέλη διέῤῥιψαν χωρὶς ἔκρυφον" αἱ δὲ μυϑσοι στουο, γοεγθῦσοα ἔ-- 
φιαψαν ἐπὶ τοῖς λεγθιϑροις Λειδήϑροις" τὴν δὲ λύρων ἐχ ἔχε ὅτῳ δὰ-. 
σάεν, ἃ Δία ἡξίωσων χριζρισεφάζειν , ὅπως οκείνξ τε ΩΣ μα μνημό- 

στώνον τεθῇ ον Φῖς ὠςρφις. τῇ δὲ ἐπινσύσωντίῶ», ἕτως ἐτέθη" ἐπισηκῳσέ- 
ὦ» οἵ ἔχει ἐπὶ τεῦ οὐκείνε συμνπῆ ὦ κρυῖε., δυομυένη καϑ' ὥρων. ἔχε: οἵ᾽ οἰφέ-. 
ρος ἐπὶ “ἢ κτοῶν ἑκοτέρων α΄. ἐφ᾽ ἑκοίσης πήγε» α΄. οἰκρότηϊο ὁμοίως α΄. 
ἐφ᾽ ἑκωτέρων ὥμυνων α΄. ἐπὶ ζυγξ α΄. ἐπὶ τὸ πυϑιϑβ» α΄. λουκὸν 
λαωμνωφόν. τες ποίνως 9’. 

Τὶ 

Κυκνος. 
Οὐ" ἐςιν ( νις) ὁ κφιλόμϑυ» μέγας» ὃν κύκνῳ εἰχοίδεσι' λέγετοοι δὲ» 

Δίω πρωδοῷ τῷ ξώῳ τέτῳ Νεμέσεως ἐρφόγ αι, ἐπεὶ οὐ τὴ στεῦσοιν 
ἤμειβε μορφῶὼ οἱνώ τὴν σοωρϑενίων φυλαΐξῃ » Ὁ χότε κύκν Ὁ» γέγθνεν" ὅτω 

Ὁ αὐτὸν ὁ μθιωθένΐῳ τιῦ ὀρνέῳ ύτῳ, κοωυτουπ ἄζαι εἰς Ῥαμωνξντο τῆς Α΄ ι- 
κῆς,» κεῤκεὶ τὴν Νέμεσιν Φ᾿) εἴροι" τὴν δὲ τεκεῖν ὠὸν, ἐξ αὶ ὐκκολωφθάδαι κἢὸ 
ογυέὰκ τὴν Ελίνάν,, ὥς ᾧησι Κροίτης ὃ ποιητὴς» Ὁ “ἰὰ τὸ μυὰ (ψετωμ9ρ- 

ᾧωϑῆναι αὐτὸν, οὐγλ᾿ ἕτως εἰνωπῇ άϑρ εἰς ἢ: ἐρανὸν, ἢ: τύπον τῷ κύκνε 
ἔγηκεν εὖ τοῖς ὄσροις" ἐεὶ δὲ ἱπ ἐγψϑμ(Θ- οἶζθ. τότε ἀἦ. ἔχει δ᾽ ἀέρας 
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς λαμνῶθὸν α΄. ἐπὶ τῇ σρωχήλε λαμαφὸν «α΄. ἐπὶ 
τῆς δξιᾶς πἰέρυγΘ- ε΄. ἐπὶ τῇ σώμοιτίιΘ- εἶ΄. ἐπὶ τῷ ὀρθοπυγίᾳ 
«΄. ὃς ἐξι μυέγις(Θ-. ( τὰς ποίνίως ιβ΄.) 

έ 

Ὑδροχοος. 
Οἵϑθ᾽ δυκέβ κεκλῆοχ δπὸ τῆς προίξεως ὑδροχό», ἔχων Ν ἔσηκεν 

οὐνοχόν, μ᾿ ἔκχυσιν πολλαί ποιέτοι ὑχρᾷ. λέγεσι δὲ τινες αὐτὸν εἰνοῖ 
ἣ" Γανυμνήδζω » ἱκωνὸν υσολα μυξάγοντες σημνέϊον εἴνοι! τὸ ἐσγη κφυτίαν, 

τὸ εἴδόυλον ἕτως, ὡς περφὸν οἷν οχόον χέφν. ἐποίγον") δῈ τὸ ἢ. ποιητὴν μιφίρτυρῳ 
διοὶ τὸ λέγειν αὐτὸν, ὡς αἰνεγθμυνσ)η ἕτῶως φσϑῆς ἡ“ Δίω κοΐ ὑπερενεΎ κοὺς 
ἵνα οἰνοχοῇ, ἄξιον κρήνανζῳ οὐδὸν Ὧξ θεοῖν: Ὁ οἷς τέτουκεν ἀϑανασίων, τοῖς 
ν)ρώποις ἄγνωτσον ἐσων" ἡ δὲ γινορδύη ἔκχυσις εἰκούζε τῴ νέκτωρι, ὃ ἢ 
οὐχ ἢ θεαν πίνε γος μιθυρτύρκον (ὡς τινες λέγ ἐσιν) τῆς εἰρηιϑύης σπόσε-- 

ΦΥῪ, φς 
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ὡς Ὁ ϑεοῖν ὑσολωμ(ξώνοντες τῶτο εἰναι. ΠΝ ἀνε. ἐπὶ τῆν κε: 

“ » Χ » ἈΥΟῚ ͵ 5, γή " 

φώλης ΦΙΓΑΟΡΩΡ οὐ ἐφ ἘΚ ΟΡ σον οἰ. οἰμνφοτέρες μνεγλες. 
ἐφ᾽ ἑκατέρῳ ὠὡγκων, ο΄. ἐπὶ ὠκρῳς χειρᾷς δεξιῶς λωμναθὸν ἢ ἐφ᾽ 

: : ς: “αἰ σχὺ ἮΝ Η 9 ἂρ ἂν κ᾿ « ͵ ἑκωτέρε μιῶς:8 α ὑσὸ τὸς μος ὅς ἑκατέρωθεν α΄. ἰρατερῶ ἰχίε αἱ ἑκωτέρη 

γόνωτθ. αἰ. δεξιᾶς κνήμνης α΄. ἑκατέρῳ ποδὶ α΄. (τὰς πεύδας ιζ΄.) ἡ δὲκ- 
ΕΓ ἃ ᾽ » 3 ΝΣ ; ψεν 

χυσις τ8 ὕδοωωτός ξφν ἐξ οὐρασεροῖν" ἔχις σοῦ οἰσέρῳς( λ΄. γ)6΄. αἵ εἰσ: λαμιωφϑὶ, 

(λοιποὶ δὲ ὠμνωνρϑί.) 
! 

Πων. 
Ὑτός ἐφι τεῦ ἐἰδὲει δμο:» τῷ αὐγίπειν; » ἐξ οἀκείνε δὲ γέγϑνεν' ἔχεεδὲ 

Ἵ ᾿] , ΄ Ν " μὲ ἥν ττὴξ 7 )ηνράε τοὶ κωώπω μέρη.» τὸ κέρῳτο ἐπ᾿ τῇ κεφαλῇ. ἐμήν δὲ Δ τὸ 

στυύτροφον Εν τῷ Δωρ χφιϑοίωθ Ἐπιρϑυίδης ὁ ᾧ Κρητικον ἑφορῶν φη- 

σιν, ὅτι ἐν τῇ δὴ συουδῦ οὐπεῖ, ὅσε ἐπὶ τὸς Τιτῶνας ἐφρώτσυσεν. ὅτι» 
δὲ δοκεῖ δὐρῶν δ’ κόχλον, ἐὖν ὦ τεὶς συμιμοίχες κοϑώσλισε, Δ] αὶ τῷ ἡ-. 
χε πανικον κοιλέρϑρον »" οἱ Τιτονες ἐφοῦυον. περῳῴλαξὼν δὲ (ὁ Ζεὺς. 

πίω ὠρχίὼ ὧὖ τοῖς ἄφροις αὐτὸν ἔθηκε; τῷ σὴν εὐ γο. τὴν μητέρῳ. ΟΡ δὲ ὃἃ- 

κόχλον ον τῇ ϑρελοίοσῃ; ποιροόσημθν ἔχεε ἰχϑυ(Θ» Ἔχει δ; αἰφέρρις ἐφ᾽ 
ἑκατέρα κέρῳτί(Θ’ α΄. λαμυαυξόν, ἐπὶ ὃ κεφωλῆς β΄. σθωχήλε, γί. 
σήϑες 6΄. ἐμνπεροϑές πεδὺς α΄. ῥώχεως ζ. γιςφρὸς εἰ ϑρῷς . 

λαμπρὰς» τὸς σερόνζις καῖ. 

Τοξύτης. 
ΟἿ: ἔξιν ὃ ορξότης,ὃν οἱ -λεέζροι λέ[εσ: κέντοίυρον εἶναι ἕτερφι εἶ; ὁ φασὶ. 

Δ] αὶ τὸ μὰ τετφωσκελῆ οὐτὸν ὁρδιοχ, οὐδ᾿ ἑσηκότω κὶἡ ζξξσύ ονίζυ' κεντοωύ-- 
. Ὅν δὲν ΄, τ ΑΒ νὰ 7 5 Ψ ΡΣ; 

ρῶν δὲ ἐδεὶς ὕξῳ κέγεητοωι, ὧτ(Θ» δ᾽ ἐἰνὴρ ὧν σκέλη ἔχει ἵππ, γκὶἡὶ κέρκον 
καϑοίαβ οἱ Σούτυροι" διῤαΐβ αὐτοῖς ἐπίθωνον ἐδόκει εἶναι" ἰλλοὶ μῴλ- 
λον Κρότον ἣ΄ Εὐφήμνης ὁ μιεσῶν σξοφῷ ἡόν" οἰκένν δ), αὐτὸν χρὴ δεαι- 
ζιὸχ ὦ τῷ Ἑλικῶνι, ὃν χρη αἱ μυδσου τίν) ποξείον σροίγθρον , τέω τθο-- 
φἰὸ Σσὸ “' ἀγρίων ἔχειν ἐποίησων, κριϑοίνδ, φησὶ Σωσίθείῶ»- συμμίσ-- 
ἡϑντοι δὲ ζεῖς μυάσοος» κα ὠκέξοντοι οὐπῶν ἐπισημ(ουσίως,, ἑποονεϊδς κρότον 
ποιδντο" πὸ ἡ “ φωνῆς ὠσοιφὲς ἀώ σὲ ἑνὸς κρότε σημνοινόμϑμον , ὅθεν 
δραίντες τῶτον, ΚΘΗ οἱ ἄγοι ἔπρουτηον τὸ αὐΐθ" διδωΐ αἱ μυβσοι δόξης 
συχᾶσοη τῇ τότε βελήσφ, ἠξίωσων ἢ Δία ἐπιφοωνῆ αὐτὸν ποιῶσοω ὅ-- 
σιον ὀνΐωε, ἃ ἕτως οὖν «οἷς ἄσροις ἐτέθη τῇ Ὁ χειρῶν ̓χρήσᾳ, τίω “οξείων χοζός-- 
λαβὼν σύοσημον. ον δὲ Φῖς εὐν)ρώποις Ἔμνεινεν ἡ ὡκείνε: πρῴξις, ὃ ἐσι γῇ 
«ἀλοῖον αὐτῷ μοιρτύθλον , δῆς πῶσιν ἔστι! σεῷυς, ἃ μόνον “οἷς ον χέρσῳ 

οἰ οὶ γὼ “οἷς οὖν πελογᾳ, διό οἱ Ὑρφίφοντες οεὐτὸν κέντοιω ρθν » ίφκωρ- 

ὥάνεσιν. ἔχει δ᾽, οἰξέρως ἐπὶ ὃ κεφωλῆς β΄. ἐπὶ τῷ τόξῳ β΄. ἐτοὶ ἡ ἐ- 
κίδΘ- β΄. ἐπὶ τῷ δεξιξ ἀγκωνί» α΄. ὥκρως χειρὸς α΄. ἐπὶ “ὃ κοιλίας 
λαμνασξὸν α΄. ῥάχεως δ΄. κέρκε α΄. ἐμναυξοαλίκ γόνωτί» α΄. ὁπλῆς α΄. 

᾿ φὲς στοίνζως ιο]'. τὸς δὲ λοιπὸς δ΄. ὠξέροςς υἀσὸϊτὸ σκέλ(Θ.- ὃ μοίοι δὲ εἰσε 
ὃ ὀπιοϑέων μὴ δεικνυμϑύων ὅλων φωνερῶν. 

»ι’' 

ετῳυ πὸ ΘέλΘ- ἐσὶ τοξικὸν, ὃ φάσιν ὦναι Απόγλωνα,, ὅτε δὴ τες Κύ- 
κλωπαρ τῷ Δὴ κεραυνὸν ἐργαισορμδύες »οὐπέκτηνε δὲ Ασκληπιόν' ἀκα 

᾿ ε 
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ψε δὲ αὐτὸ ἐν ὑπερβορείοις, ὃ καὶ ὁναὸς ὁ τ]έρανος. λέγε δὲ φεότερον 
εἰπενηνέχϑαι» ὅτε τῷ Φόνε αὐτὸν ὁ Ζοῦς ἐπέλυσε, κὶ ἐπούσουτο « ποιροὺ 
᾿Αδινήτω λατρείας. «ἷρὶ ἧς λέγε: Εὐριπίδης οὖ τῇ Αλκήςιδιε. Ων" 

πότε αἀνωκομυιδ)ήνοι ὁ ὀϊσὸς μυετοὶ “' πρυιρποφόρε ΔήμνησξΘ» ΡΥ τϑΑρε- 
ος. ἀ δὲ υὑπερμνεγέϑης, ὡς Ἡρφῳρλείδης ὁ Πεοντικός φησιν οὐ τῷ «ἰδὲ 
διχρηοστεύης , ὅ9εν εἰς τοὶ ὄφρα τέϑεικε τὸ βέλί(Θ» ὁ Απόλλων, εἰς τσόμυνη- 

. κζου ἢ ἑωυτῷ μούχης κουταισερήσοις. χες οἱ ὠφέρφς οἿ΄. ἐπὶ τῷ ἄκρα α΄. 
κουτοὲ Ὁ μψέσον οὐννουρᾷν ο΄. ἐπὶ τ χιλώμφτίἝΘο β΄ δυσημότωτ» δέ 
ἐςιν ὁ εἰς. οἱ ποίντες σῇ, - ᾿ 

Ι 
ἈΔετά. 

ΟἿ: ἐδν ὁ Τ᾿ ανυμνήδὝν ἀνωκομνίσας εἰς ἐρωνὸν τοῦ Διὰ, ὅπως ἔχῃ οἷ- 
νοχόον" ἐσὶ δὲ ων Οῖς ἄφροις : διόσον τὸ φρότερϑν, ὅτε οἱ θεοὶ τοὶ π]ηνοὺ 

διεμιεράζονξ, , Φύτον ἔλώνεν ὁ Ζούς. μόνον δὲ ζώων ἀνθήλιον ἵπ]ατοῦ 
ποῆς οὐκῆισιν ἃ πουπσεινέμδρον, ἔχει δὲ τίν! ἡγεμονίαν αἱ ποίνπων. ἐογη ρ(οὐ-- 
σισοι δὲ Αἰ πεπ]αμνενΘ» τοὺς ππέρυγας, ὡς ἂν κοϑιπῆαάμϑμΘ». Αγλαο- 
ὅϑένης δὲ φησιν ὧν “ἴς Ναξιοκοῖς οἠυόμϑμον ἢ: Δίω ὡὦ Κρήτῃ, τῦἢ καί 
κρφίζος ζητέμϑρον , οκέϑθεν ἐκλοαπἄδαι κϑὴ οὐ χϑάδαι εἰς Νάξον" ὀκτρας 
φίντω δὲ ὃ »γνόμδμον οὖ ἡλικίᾳ, τῶ 3ξ ϑεών Θασιλείων χουτοιαεῖν' ἐξ-- 
οριυώντίθ- δὲ ὡκ ὃ Νώξε ἐπὶ τεὶς Τιτῶνας, τἢ ἀετὸν αὐτῷ φανῆναι 
στωυιόνζ" ὃ- δὲ οἰωνισεέμυενον;, ἱερὴν αὐτὸν ποιήσοι, κρφιτησερασιμδύον, Ὁ 

Δ᾽] καὶ Ούτο ὃ ἐν ἐρφνῷ τιμῆς ἐξιωϑϑαι. ἔχει δὲ φέροις σ᾽. ὧν ὁ μμέσιΘ. 
ἐσὶ λοωμνσός. : 

. ὑλνν 
Δελφιν. 

Οἵτδ: ὦ ῖς ἄφμοις λέγεττη τεϑιάδωι δὲ αἰτίων ποιωύτζω" τῷ Ποσει-- 
δῶνΘ- ξᾳλοιδός τίω Αμφιτρίτὧν λαβεῖν εἰς γερυοῆκου, σύλαξη- 

ϑῶσοι ὠκείνη ἔφυγε τὸὸς ἃ Ατλωντω, Δ[ατηρῆσοι τίν πωρθενίων 
απ'αδεσοι. ὡς δὲ ΡΝ αἱ «-λέϊξτο! Νηρηΐδες ομρύπτονῷ κεκρυμυμϑῥης ὡκεΐ- 

νης, πηλλὺς ὁ Ποσειδὼν ἐξέπεμψε μινηφῆρφις.» οὖν οἷς κὸ ἢ Δελφῖνα" 
«πλωνώμϑμζθ- δὲ κουτοὺὶ ζὸς νήσες τ Ατλαντίθ», αἰξαπεσῶν αὐτῇ «ὸς- 
ὠγγέγλεε Ὁ ἄγει Ὡέὸς Ποσηλῶνα. ὁ δὲ γήμνας οὐτίω!, μυεγίφας τιμοὺς 
ὦ τῇ ϑοωυλώοτῃ οὐτῷ ὥρασεν, ἱερὴν αὐΐν ὀνομ(οίσοες εἴνοι., κα εἰς τοὲ ἀφροῦ 
αὐτῷ σύση μ(οε ἔθηκεν. ὅσοι οἷ᾽ ἂν αὐτεῦ το Ποσειδῶνι χαρίσω, ϑέλωσιν, 
οὖ τῇ χειρὴ ποιὲσιν ἔχοντω ἢ' δελφῆιοι, ἃ σὐεργεσίος ἐνεγέςἀν δόξων αὐ- 
τῷ δοτονέμοντες. λέγει δὲ αἷδὲ αὐτῇ τὸ Α χεμυίδουρ(Θ- εν ποῆς Ἐλεγείοᾳς 
σπιῶς «ἰδὶ ἐρωτίΘ» αὐτῷ πεποιηρδβοι(ς βίϑλοις. ἔχει ἢ οἰσέρας ἐπεὶ τῷ 

σόμοιτίΘ» «΄. ἐπὶ ἃ λοφίας Θ΄. ἐπὶ ́  τὸς τῇ κοιλίῃ τερύχων γ΄. νω- 

σιοῖον α΄. ἐρῷς θ΄. τὰς πρίνζῳς ΄. λέγετει δὲ ὃ φΦιλόμνεσον εἰναι ᾧ ζῶον» 
Δ] ὰ τὸ λπὸ ἣ' μνεσῶν ἣ΄ οὐραϑ μὸν ἔχειν δ᾽ οἰξέρων. 

, Ω ολων, 
Οὔτον Ἡσίοδύός φησιν ᾿[Εὐρυώλης ὃ Μώωθ», νῷ Ποσειδοίν. εἶναι!" 
δρϑάδαι δὲ αὐτῷ δορεῶν, ὡςτεἐπὶ Ὧ' κυροίτων ποραϊεὰζ » καϑείφᾷ 

ἐπι 
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ἐσὶ ὃ γῆς. ἐλθόντο δὲ αὐδν εἰς Χίον, Μερόπάν τὶν Οὐνοπίων Ὁ. δ,«ἰ- 
σοιὰχ οἰνοϑθένίυ: γνόνίζᾳ δὲ ἢ’ Οἰνοπίωνο;, (ξ γωλεπῶς ονεγκόντω τυ ὕ- 
ζφιν, εἰκτυφλῶσοι αὐτὸν, νὰ οὐκ “ χώρῳς ὠκοολέϊν" ἐλϑόν ζυ δὲ εἰς Λῆμω- 
γον, οἱλιτόθονίο Ἡ φαίςῳ συμυμνίξαι" ὃς αὐτὸν ἐλεήσοις,, δίδοσιν αὐτο 
Ἡ »δοολίωγα ἣ- αὐτῷ οἰκέῆον οἰκέτδω,, ὅπως ὁδηγῇ κι ἡγῆττι αὐηρύ: ὃν 
λαβῶν, ἐπὶ “ ὥμνων ἔφερε, σημναήνονΐῳᾳ τοὺς ὁδές. ἐλθὼν οἱ ἐπὶ ζΟὺς ἐ- 
νωτολεὶς, τὸ ἡλίῳ συωμίξας, δυκεὶ ὑγιωϑιῆναι , Ὁ ἕτως ἐπὶ ἢ Οὐοπίω- 
»ὦ ἐλϑεὲν πώλιν, Ὡεμνωράων αὐτοῦ ἐπιθήσων, ὁ δὲ ἱωὺ πολιτῶν ὑπὸ 
“ἣν οκέκρυπῆο. ἐπελπίσουςς δὲ τίω) ὠκείνε ξήτησιν ὠπῆλθεν εἰς Κρήτέξωι, 
Φ αἷδι ὡς ϑήρῳς διῆγε κωνηγετῶν » “ Αρτέμυιδγῷ» ποιρέσης "ἡ τῆς Λητῶς" 
τῦ δυκεῖ ἐπειλήσοιδχ,, ὡς πῶν )ηρήον οἰνελέϊ ὁ ἐπὶ «ἃ γῆς γιγνομϑῥων" 
θυμυωϑ εἶσος δὲ αὐτο Γῇ, ονῆκε σκορπίον δι) μυεγέθη » ὑφ᾽ ἡ τῷ κέντρῳ πλη- 
“ εἰς ὠπώλετο" 69εν ΕΥΡ τὴν αὐτὲ ἀνδοίων οὖν ποῖς ἄςροις αὐτὸν ἔθηκεν ὁ 
Ζεὺς, ὡπὸ Αρτέμιιδι» νκὶὶ Λητᾶς ὠξιωϑ είς" ὁμοίως νὴ τὸ θηρίον, τῷ εἶναι 
τὐνημόστσουον γἡ τῆς πρῴξεως. ἄγλοι δὲ φώσιν αὐξηθέντες τῶτον ἐρῳ-- 
ὁϑῆναι τῆς Αρτέμνεδζῷ», τυ δὲ σκορπίον οἰνενεγ κεῖν κρυτ᾽ αὐτῷ, ὑφ᾽ κα 
κρεύϑένί δτοϑανέν. τὰς δὲ ϑεὼς ἐλεήσονίωες αὐτὸν ον ἐρωνῷ κριτοιτερά- 
στ » κὶἡ τὸ ϑηράον εἰς μινημόσευνον τῆς πιροέξεως. ἔχει σ᾽ ἀξέρῳς ἐπὶ δ τῆς 
κεφαλῆς γ΄. ἐμναυρός" ἐφ᾽ ἑκοιτέρω ὥμῳ λωμιωδὸν α΄. ἐπὶ τῇ δεξιᾷ 
οἰγκῶν» α΄. ἐπ᾿ ἄκρῳς χειρὸς α΄. ἐπὶ τῆς ζώνης γ΄. ἐπὶ τῇ ἐγχειρι- 
δίε γ΄. ἐμνωυρὼς, ἐφ᾽ ἑκῳτέρῳ όνοοῖς λαμυπρὸν α΄. ἐφ᾽ ἑκωτέρω ποῦδὲ ὁ μφέως 
δλαμυπξον α΄. (τὰς ποίνῷς ι(.) 

Κύων. 
πὶ τότε ἱσορεῆτοο! , τι ἐφὶν ὁ δυϑᾶς Ἑὐρώπῃ φύλαξ (εκ τῇ δρά- 

κοντῷῶ»: οἰμνφότερῳ δὲ σαύτω Μίνως ἔλαξε" ὦ ὕσερὴν σὸ Πρόκρι- 

δ" ὑγιωδ)εὶς οὐκ νόσε, ἐδωρήσοιζ αὐτῇ. μνετοὶ δὲ χρόνον Κέφαλθ» 

εἰμνφοτέρων αὐτῶν ὠκροότησε Δ αὶ Ὁ εἶναι ΤΙρφκολδιῶ-» ἀνδρώ. ἦλθε δὲ εἰς 

σοὶς Θήβας ἐπὶ τὴν ἀλώπεκρ ὥγων αὐτὴν, εἰς ἀῶ λόγιον ἣν ὑπὸ μυηδὲ- 
νὸς Χιτολέαχ' ὄχ, ἔχων ὃν ὁ, ἧς ποιήτου ὁ Ζόὺς » τὴν ξ ὠπελίθωσε» ἣ΄ δὲ εἰς 
Θὲ ἄσρα ἀνήγαγεν ὠξιον κρήνας. ἕτερφι δύ φασιν αὐτὸν εἶναι κύω Ὡ- 
φέωνῷ». ἃ «αἷδὶ ζὶς γήρφς γινομδύῳ στυυέπεοκ, , κοιϑοέπερ τὰ Οῖς κιιυσηγετεσε 
“πῶσ τὸ δῶον στουωμυυυύωδχ, δοκεῖ τοὶ δηράο" ἐἰνουχϑῆναι ἣ αὐτὸν εἰς ᾧὶ ἐ- 

φρα, καϊρὶ τὴν ξ Ὡρήωνος ἀναγωγὴν (Κ᾿ τότε εἰκότως γεγονότος: Ἃ] ᾧ τὸ υυη- 
'δὲν δπτολείπῃην “᾽ συωβεβηκότων Ὡρέωνι. ἔχει οἵ; ἰξέροος, ἐπὶ 2 ὃ κεφα- 
λῆς (α΄ .ὃς ἴσις λέγετοι!) ὃ γλώτηης α΄. ὃν τὶἡ σείολον καλξσι" μέγας οἷ, ἐςὶ 

ὦ λαιυφέός" τὲς δὲ “οιότες οἰξέρος οἱ οἰς ρολόγοι σφρήες κολϑσι, Δ] αὶ τὸν 
τῆς φλογὸς κίνησιν" ἐφ᾽ ἑκωτέρω ἄμνῳ «΄. ὠμναυρὴν, σήϑες 5΄. {τῆς ῥά- 

χεως 6΄.) ἐμυαυξθοϑές ποδὸς γ΄. κοιλιας δ΄ ἐπὶ τᾷ εὐφαςερᾷ ἰφάε α΄. ἄκρῳ 
ντοδὲ α΄. ἐπὶ δεξιδ ποδὸς α΄. κέρκε σ)΄, τεἰς ποίνίως ( κ΄.) 

᾿ Λαγωσς. 

Οὐτς: ἐςιν οὖ τῇ καλβυδύῃ κωνηγίᾳ σ)ρεϑεὶς «᾽ὰ δὲ τὴν ζωχυτῆτοε 
τῇ ζώς, ὁ Ἑρμῆς δοκῶ ϑῶνωι αὐτὸν οὐ Οῖς ἄφρφις" μόνον δὲ Ὦ 

φετροπόδων δοκξ! κύειν “πλείονονε» ὧν ζὶ α κύει.» ζβ δι᾽ ἔχιεε ὧν τῇ κοι- 
λίων 



ΚΑΤΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ. 1} 
λίᾳ,, καϑοί οὐ Αριςοτέλης ὁ Φιλόσοφ» λέγει ὧὖν τῇ αἷρὶ Ὁ δφώων πα Γ- 

, ᾽ » χ ν ᾽ ᾽ Γ -“ , αἱ 
κἰ(οπείᾳ. ἔχε: οἵ, ἀφέρφς ἐφ᾽ ἑκοίέρων ὠτίων α΄. ἐπὶ τῷ σώμουτ- γ΄. ὧν 

ὁ ἐπὶ τῆς ῥάχεως λωμιωξός " ἐφ᾽ ἑκωτέρων ὁπιοϑέων ποδῶν «. ( τὸς στοίν-- 

ζ ζ.) 

ΠῚ 
Αἴϑ Διὰ τὸν Αϑάυῶν οὖ Οἷς ἄςροις εἰσηΐχϑη" πρώτη ἡ) αὕτη ναῦς 

κατεσκα  άτη; τὸ οὐρα γεν ἔτειετρνχ 7" Φωνήεοσ δὲ »γουοιϑύη » πξώτη 

»ὁ πέλαγ(» διεῖλεν ἄδωτον ὃν, ἐν ἡ τοῖς ἐπιγινορᾶροις παρφίδειγ μο. 
σεκφέσερον. εἰς δὲ τοὶ ὄφρα ιὑπετέθη τὸ εἴδωλον ἐχ ὅλον αὐτῆς, οἱ οἷ᾽ 
οἷακές εἰσιν ἕως τῷ ἱςξ σερὺ τοῖς πηδεολίοις, οπτῶς ὁρῶντες οἱ τῇ ναῦ- 

σπιλίᾳ χεώϊϑνοι, ϑεορρώσιν ἐπὶ τῇ ἐργωσίρ, αὐτῆς τεὴ δύξα ὠγήρωτΘ- 
ἀμνείνῃ ἔσης ὧν “οἷς θεοῖς. ἐχῷ δὲ οἰσέρως ἐπὶ ἃ σξύμγης ο΄. ἐφ᾽ ἑνὲ 

πηδορλίῳ ε΄, κὶΥἡ τῷ ἑτέρῳ σ΄. τολίδι» ἄκρως γ΄. καταφρώμνωτι ε΄. ὑπὸ 
τρόπων ς΄. προ λησίες οἰγλήλοις, ( τὸς πουΐωᾳς κζ΄.) 

Κυτος. 
Οὔτό ἐφινὃ Ποσειδῶν ἔπεμνψε Κηφεῖ, δὰ Ὁ Καοσέπειων ἐρίσεῃ 

Τα) κοίύγλες ποῶς Νηρηΐσι" Περσσῦς 5); αὐτὸ οἰνεῖλε, νἢ αἱ το 
εἰς ὼῳ ἀφρα ἐτέθη τὐσόμνηκο» τῆς πξάξεως αὐηρί- ἱξοερεῖ δὲ ταῦ Σο- 
φΦοκλῆς ὁ ὁ τοαγωδιῶν ποιητὴς οὐ τῇ Ανδρομυέδια. ἔχει σ᾽, ἐξέρας ἐπὲ 
τῷ ἐραίε β΄. ἀμναυρὸς; δπὸὲ δὲ τῆς ἐρᾷς τῷ κυρτώμφτί(Θ- ὑπὸ τῷ 
κενεῶνί» ε΄. ὑσσὸ τὴν κοιλίαν ς΄. τὲς παάνίας ιγ΄. 

Ἡ αδανός. 
ΟΥϑ: οι Ὁ ποδὸς ᾧ Ωρίωνος Ὁ ἰφιτερᾷ τίν ἰρχἀῤἐχφ καλξτοι δὲ 

καιτοὶ δὲ δ΄ Αρῳτον ἠραδοινὸς, ἐδὲμυίαν δὲ διπόσ) ειξιν αἷθὶ αὐτῷ φέρει. 
ἕσερφι δὲ φασιν διχρηδίοτον αὐτὸν εἶναι ΝΜ έϊλον, μόνος γ0 ὅτίΘ. Στὸ μνεσημν- 
βοΐας τὸς οἰρχοὶς ἔχη» πολλοῖς δὲ ὠσροις Δ[ακεκόσμιη}}" υὑσόκειτοοι δὲ εὐ- 
τιῷ κὸῃ ὁ κουλέμϑμ(Θ- ἀφὴρ κοίνωξ Ὁ», ὅς ἐχίίζει τι πηδωλίῳ ὃ ἀργὲς" 
χότε δὲ ἐδὲν ἄφρον κουτώτερον φαίνετου» διὸ Θ αἰδίγειΘ» κρφιλέτωι- 
ἔχει σ᾽ ὠσέρας ἐπὶ ὃ κεφαλῆς α΄. ἐπὶ τῇ πεάτῃ κομπῇ γ΄. ἐπὶ τῇ δόί- 
τέρῳ γ΄.ἐπὶ πρίτης ἕως ἣ“ ἐογοώτων ζ. ἧς φασιν εἶνοι ζὶ τύφῳ ὃ νείλε-. 

τὰς ποίυτας ιος 
Ι 

Ιχϑυς. 

Ὑτύς ἐφιν ὁ μέγας κοιλέγθμ» ἰχϑὺς., ὃν αὶ πιῶν λέγεσι τὸ ϑδὼρ ὃ ῷ 
« ι »ῳ κ᾿ Ἑ [ 3 

ὑδροχόε ὠκχύσεως. ἱσορέζττοι δὲ περὲ τότε,ὡς φησι Κτησίας. εἶνο! τσθό-- 
σερφν «ὦ λίμυνῃ τινὶ κρείὶ τω Βωμυβύκην' ἐμυπεσόσης δὲ τῆς Δερκητές 

. Ἄννα ᾽ “Ἥ ΔΥΡΖ γ»ν» ψ Π Κ 

γυκτὸς , (σῶσοιι οὐὐτίμ)) ζὺ οἱ περὴ τὲς τόπες οἰκᾶντες Συρίας ὅεὸν ὠνό-- 
, δ νὰν ᾽, ᾽ ΄ ΞΥ. 5 ὸ ͵ 9.2 δ κ(ασον. τότε τὸ τὸς β΄, φασιν ἐχϑύος οὐκηόνες εἰναι, ἐς ποίντοις ἐτιμνησων 

3 ““΄χσἪῃ »}) ἥσατι ΚΝ, {δ ε οὖ οἴς ἄφροις ἔθηχοιν, ἔχ σ᾽  οὐφερρς ιβ΄. ὧν τὸς ἐπὶ Ὁ ῥύγχες λώμσξες γ. 
ι 

Νικίᾳρ 
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Νικίαρ. 
ὙΠ ἐφιν οὖ ᾧ πρῶφν οἱ θεοὶ τἱω) στώνὦ μοσίοων ξθενῷ, ὅτε Ἐπὶ Κρόνον ὃ 

Ζοὺς ἐςρώτουσεν' ἐπιτυχόντες δὲ ὶ πρῴξεως, ἔθηκοιν τὸ αὐτὸ ον τῷ 
Φρᾳνῷ εἰς μνημόστουον, ὃ Ὁ εἰς ζὶ συμπόσια οἱ ὠνῆρωποι φέρεσι χρὴ )ύυ- 

σιν, οἱ κϑινωνέϊν οἰ)λλήλοις φοδθοιράμδυοι (᾿ ὀμνύειν, Ὁ τῇ χειρὰ ἐφάπί ον) 
πῇ δεξιζ, κρρτύρμον ἐυγνω μοσειύης τῶτο ἡ γόμϑροι. ἔχε: δὲ ὠφέρᾳς ἐπὶ 
ἐχαρφίδοθ- (΄. ἐπὲ ὃ ξἄσεως β΄. τὰς ποίνζως σ᾽. 

Χείρων. 
Δάν δικ Χείρων εἶναι, ὁ ὦ τῷ Πηλίῳ οἰκήσας » δικο οσουύῃ δὲ 

τὰσερενέγκας σεοίνίζις ἰνθρώτπες; κ᾽ ποιοὶ δύσεις Ασκληπιόν τε κοὶ Α- 
χρέα" ἐφ᾽ ὃν Ἡρφικλῆς δοκεὶ ἐλϑ εν δὲ ἔρωτω; ᾧ κκὶὶ συωυενω! οὖ τῷ ἀντθῳ, 
τιμῶν δ πάνω" μόνον δὲ ἢ’ κένταυρον σῦν οἰνεέϊλεν, ονλ ἤκεεν αὐτῇ, 1905 
ϑεέπερ Αντιδϑ ἔντ)ς φησὶν ὁ στυκ ρϑυτικὸς ω τῷ Προυκ λέϊ" χρόνον δὲ ἱκφῳνὸν ὁμνε- 
λένπων αὐτῶν οὐκ αἰ φαρέτρας αὐτῷ βελθ- ἐξέπεσεν εἰς ἢ- πόδω τῇ Χεί- 
ξωνΘ», (ὃ ἕτως ὠποϑεινόντος αὐτῷ, ὁ Ζ δὺς Δ αὶ τίω" ἐυσέβειων κὶ τὸ σύμω- 
πῆο κο; οὖν «οἷς ὄφροις ἔθηκεν αὐτόν. ἐςι δὲ τὸ θηρίον οὖν ποῆς χερσὶ πλησίον 
ξ' θυτηρήκ,ὃ δεκεὶ πέοσ φέραν λύσων, ὃ ἐσι ψυέγισον σημυέϊον ὶ ἐυσεβείας αὐ- 
τᾶ. ἔχει δὲ ἰσέρας ὑπερώνω «ὃ κεφαλῆς οἰμφυρὰς γ΄. ἐφ᾽ ἑκῳωτέρων ᾽ 
ὥμνων λωμνωξὸν α΄. οἰρασερᾷ εὐγ κεν. «΄. ὥκρας χάρὸς α΄. ἐπὶ μέσε τῇ 
ἑππείς ςζήϑες α΄. ἐφ᾽ ἑκωτέρων Ὑ ἐμυφφοοδ ίων δσλων α΄. ῥώχεως δ. κοι- 

λίας β΄. λαμπρὸς, κέρκε γ΄. ἐπὶ ζ΄ ἱππ είς ἰχίε α΄. λωμνπεὸν, ἐφ᾽ ἑκουτέ- 
ρὼν τ ὀπιόδϑλίων ηθνάτων α΄. ἐφ᾽ ἑχουτέροις δ΄λῆς α΄. τεὶς ποίνίζως καῖ. ἔχᾳ δὲ 

Ὁ ὦ τοῦς χερσὶ τὸ λεγόμϑυον )ηφέον, ὃ ποιᾶσι τὸ αγῇ μ(ου τετοι[ψϑῥον. τινες δὲ 
εἰσκόν φασιν αὐτὸ εἶναι οἶνε;, ἐξ ᾧ ἀπένδει τοῖς θεοῖς ἐπὶ τὸ θυτήφλον, ἔχει 
δὲ αὐτὸ οὖ τῇ δεξιῷ χειρὶ, ον δὲ τῇ ὠφαφερᾷῷ θύρσον: ἔχει δὲ ὠφέρως τὸ 
θηρίον ἐπὶ τὴς κέρκε β΄. ἐπ᾽ ἄκρε ᾧ ὀπιόϑίς ποδὸς λωυνπεὸν α΄. καὶ 

ἐπὶ Ὁ ἐμυπξοόνίς ποδὸς α΄. λωμωτερῆν, (ὃ ὑπ᾽ αὐτὸν α΄. ἐπὶ ὃ κεφαλῆς γ΄. 
τὺς ποίνίᾳις η΄. 

Κυρᾳξ, 
{Ἐν τὸ ὥφρον πφινόν ἐς: Στὸ πεοίξεως γεγονὸς ονωργῶς; ζ μὸν δ ἔχει ὃ 

κόρου “πποιροὸ τῴ Απόλλωνι,ἑχφίςτω δὴ 5 θεῶν ὀρνεόν ἐφιν οἰνωκείμϑμον. ὃν- 

σίας δὲ γινοιδῥης «οἷς σοῖς, απονοῖ ζὺ πεμυῷ9 εἰς οὐεγ κοι δοτὲ κρήνης τινὸς» 
ἐδὼν ποιροὶ τί κρήνἀω συκὴν ὀλίνθες ἐχεσοιν»Ἐμνήνεν ἕως πεστεονθῶσιιν.μυεϑ 
ἑκανοὶς ἿΝ ἡμυέρας πεστανθέντων τώτων κὸὶ φωγῶν ὃ“ συκείν αἰ ϑόμϑμ- τὸ οἰ- 
μιοέρτημνω , ἐξωιρστοίσους (ὃ δ΄ ὧν τῇ κρήνῃ ὕδλον, ἔφερε στωὺ τῷ κρωτῆρι" φαῖ- 
σκων αὐτὸν οὐπίνειν καϑ' ἡμνέρῳν τὸ γιγνόρδιμον οὖ τῇ κρήνῃ ὕδωρ. ὁ δὲ 
᾿Απόλλων ἐπιγνὲς τοὶ ,γυό «5 τῷ Ψ κόρουκι ὧν τοῖς αἰν)ρώποις ἐπιζεμνοῖν 

ξ)ηκεν ἱκωυνὸν την ἢ γϑόνον διψῶν (καϑοέπερ Αφαφοτέλης εἴρηκεν ὧν “οἷς 
σπερλϑηρήων ) μυνημιόνσῦ μου δώσιος τῆς εἰς θεὸς οἱ μοφυρτίως" στεφὲς εἰκονί- 
στύς ὧν τοῖς ἄφροις ἔθηκεν εἶνε! τόν τε ὕδρον (Ὁ μὴ δωωνώμδμον πιεῖν κ᾽ μνὴ 
αυθοσελϑεῖν" ἔχεσι οἷ᾽ οἰφέρας, ὁ ὕοῖ οφς ἐπ᾽ ἄκρας τῆς κεφαλῆς γ΄. 
λαμπρὸς, ἐπὶ τῆς πῷώτης κρμυπῆς φ΄. λωμνπρὸν δὲ α΄. ἢ ἔογουτον" ἐπὶ τῆς 

δσυτέρως 



ΚΑΤΑΣΤΈΡΙΣΜΟΙ: τς 
δουτέρῳς κομυπῆς γ' Ἐἐπὶ τῆς τρίτης 6. ἐπὶ τὶ πετείρτης β΄. λοτὸ τῆς ε΄. κοιμι- 
πῆς μυέγοι τῆς κέρκε ΟΣ οὐρφυρδς» τς σείνζις κῷ. ἐσὲ "ἡ ἐπὶ τῆς 
κέρκε ὁ κόρφξ βλέπων εἰς δὺσ κκοίς. ἔχ δ᾽, ὠσέρους ἐπὶ Φ' ρὕγχες οκκῳυ--: 
οϑν α΄ ἐπ᾿: τ᾽ τῆέρυγος β΄. ἐπὶ ξ᾽ ὀρδοπυγίς β΄. ἐφ᾽ ἑκατέρων ποδῶν ἄκρων «α΄. 
τὸς ποίνζες ζ΄. τότε δὲ ἱκωνὸν ἐπέχων δσὸ τῆς καμνπῆς ὁ κρφυτὴρ » κείτοο 
ἐγκεκλιμδύ(θ. πυρὸς τοὶ γόν αἷρ εἰ ποωρθένε" ἔχᾳ δὲ ἐἰσέρᾳς ὁ κρωτὴρ ἐπὶ 
λες β΄. οὐ κρυρὸς, ἐττὶ τὸ μυέσον β΄. κ πειροὶ τῴ πυϑϑδῥι β΄. τὸς πάν- 

ζ, ς. : 
Πρρκύων. 

ΔΥῸ ἐςιν ὁ σσδθ Φ'᾿ μυεχοίλε κυνὸς, φϑοκύων δὲ λέγετοη ὡς πρὸ Φ' κυ. 
“" γὸς, Ὡράων(Θ- δὲ κύων ἐσι" λέγετοι δὲ Ἀἰᾷὶ τὸ φιλοκυύηγον αὐτὸν 
εἴνοι» οὐν τεῦ ἐδρη τῶτον αὐτῷ" κὶ Ὁ λαϊωὸς ἐχόρϑυ. ν᾿ ἀγλα θηρία 
σαρ᾿ αὐτὸν στωυορφῶττοι. ἔχ δὲ ὠφέρῳς γ΄. ὧν εἷς ὁ πρῷτί(Θ-» αἰνωτέλλεε 
λαμπρὸς, ἢ σοι εῖ ὁ κϑιότηΐῳ τῷ κεισὸς, διεὸ τ τιόρκύων κωλεῖτου, Ὡῦδῷ- 
100" ἀνατέγλει κὺ δυυύᾳ οὐκείνε;, τοὶ δὲ μυεῖξὰ τοοῦτω οὔφρο γίνεται οὖν τεῦ ζω- 
διακῷ κύκλῳ, ὃν ὁ ἥλι(θ» Δᾳπορόύετνοι οὖν ιβ΄. μυησὶν, διόπερ κὶ ζὲ ζώδιωῳ 
τότε ἰσούρϑ μον ἐφίν. Ι : 

( 

[Πεντε Αφερες. 
Ἑρὶ ἣ᾿ πέντε φέρων ἥ΄ καλερδύων πλανητῶν, αὶ τὸ κίνησιν ἔχειν 
ἐδίοων οὐτοῖς, λέηγοντοι! δὲ 9εείν εἶναι πέντε" πραΐτον ἐξ Διὸς φαῤνονΐξε 

μέγαν, ὁ δαύτερ(θ- οὐκλήθη (5 φωέθων ἐ μυέγοις, ἔτ(Θ» ὠνομνάσθη Στὸ Φ΄ ἡ- 
λίκ" ὁ δὲ τοίτ Ἄρεως, πυροειδὴς δὲ κωλεῖτωι , ὁ μέγας 6 χρωκᾳ, 
ὅμ9ι(Ὁ» δὲ ἐν τοῦ ἀετώ: ὁ δὲ τέτωρτίΘ- φωσφόρ- Αφροθίτης, λόυκὸς 

“θώκρτι, ποίντων δὲ μνέγιςός ἐσι τέτων “ὁ ἄφρων, ὃν καὶ ἑωσφόρον 
χδὲ Φωσφόρον καλβσι" πέμυνπΘ- δὲ Ἐρμυδ φίλβων, λαμπρὸς ΧΘῊ 
μικράς" τεῦ δὲ Ἐρμυῇ ἐδόθη διαὶ τὸ πρρίον αὐτὸν διώκοσι μον ὁρέσαι Ὁ, 
ἀρφνῶ, Θ ἄφρων τοὺς τώξεις (ἃ τοὺς ὥρφις μετεῆσοῃ, τὸ ἐδενεβ μὴν 
κρηρὰς δεῖξαι" σλβων δὲ κωλεῖται , διοὶ τὸ φαντασίαν ποιωύτἑω οἱ υτὲν 
σοιεῖν. 

Κύχλος Γαλαξίας. 
ΟἿ 9: γίνετοο! ον ό:ς φανοιδϑύοις κύκλοις, ὃν φυδασφεγορσύεδπ αἱ φασε 

γαλαξίων" ἐ Ῥ ἐξωὸ τοῖς Διὸς ᾽ οἷς ὃ ἀρωνίξ τιυνῆς μετασχεῖν » εἰ μυὴ 

τις αὐταῖν θηλαίσει ἣ- τῆς Ἡρας μέν. διόκυδ φασὶ δ. Ἐρωδῦ ιἰατὸ τίω 
ηἥνεσιν ἀνουκομνίσοη ἃ’ Ἡρακλέα, γἡ πεθαεῖν αὐτὸν ποὺ τῆς Ηρας μ(θυ-- 

τῷ, ὃ, δὲ δλιλάζειν' ἐπινοήσοισοιν δὲ Ηρων , δετοσείσοιαχ αὐτὸν, δ ὅτως 
εἰκχυϑ ἐγτίῶ» τῷ “ἧθιου σύ κρυτίθ», διποτελεό) ἄϑαε ἢ: γαωλαξίαν κύκλον. 

Απηοτατίοῃς 9) 



ΔΑηπηποῖαδτοηοξ. 

Ὅν 744)ογ. 

ΔᾺ οξω 1 Ψοκειπ Βαπο ὰ ΠΠδγατῖο ρερροίαπι αἀάϊ- 
τ4π| οἴοάείεπι, [δα 414 (ςηῇι5 Δ] Ια πμαἴοπι5 ΘΟ Π- 
ΠῆΙτ, π1Π}} τητο. Ἑαδυΐαιη ἤαης Ὡραμζαπίάς ᾿ῃ 

Αιοδά!ο!5. ΔΙ ΊΓΕΥ παγίαῖ, [01]. τῇ Κωλλιςοῖ συυεύμετο ἐ- 
εἐαϑεᾶς Ζόδς, Ἡρφς ἢ ἐφώρᾳσεν χἡ ἐποίησεν ἄρκτον πίω Καλλι- 
«οὖ, Δρτεμις ὃ ἐς χώοιν τὴς ρας κατετόξ οὕσεν αὐτίω. κὴ ὃ 
Ζϑ)ς Ἐρμίω πέμπει σῶσω δ᾽ ποῖσε οἱ σρρταάξας, ὃν ἐν τῇ 
γιςρὶ εἶχεν ἡ Καλλιςωώ, Καλλιςωὶ ἢ αὐτίω ἐποίησενώςέρᾳ 
χᾳλεμδίω Αρκτὸν μεγώλίω. ΟὈίογναε Ῥοῦτο [Ἰοοθιῖ 
π᾿ ΠΙΙΠΊΘΙΟΓΏ Πιρρυϊζαίίοπα. οοηνεηίτς Ἐγάι[βε.. 
γρᾳ.. ὃζ ΟδγηβαηἼοηῦ,.. ᾿ἰσοῖ ᾿ῃ ΠηρῺ}15 {τς }}15. τοοςπ- 
ἴρη!15 ἀϊξγερεηξς., [01]. π΄ γα ῥονῖς ἘΠΧΟΕΠιρίατί 
ἄυα {πο ]|α ἴῃ ργιούς ρεάς οἰηῆε Πιηῖ, 4145 τε[τ1- 
ΤΥ Π}115. 5 νειὰ δατοπὶ οχ ἰατ]η15 δά τα τπο 15. 1Π0]11- 
ἤπημϑ : αυοὰ αἰ] ροηΐοῦ ἃ της ὥυϊη πυαπάο 40 
ΘΧΟΙΏΡΙαΓΙ γερο οι... φαρὰ ἢϊο (Ὲπ|ΕῈ] τποποπάθτη 
ἀὐχι. Ηγείπης [Ὡς |145 ταπτι 21. ἀρηοίοιε,, 4] ρτὸ 
εἰπόλων ντάοταγ ἰερὶΠδ Αἰτωλῶν, [τἀ Ο' ὀγγρασίςη Πο- 
ἄτγαιη Ἰςξϊοπειη ταεζυγ. 

Φν[ 2 ηΐπον. 

πη Μ5. ἰερεδαίυῦ “φαξβροηει, 05. 46] 40} ὑθηορ 
ΤΟρΡο[Πη5. Μίποῦ Αὐέϊοβ. ᾿οἰϊοε οἱϊπὶ νοσαδα- 
τοῦ : 7 ῥαίφς αὐΐοι ΜΙ] εῇτι5 ρυΙπλι15 ποιηοπο ατυγαιπ 
Ἰτηπηθζαν!ῖ, ἀς χυᾷξ το Οαἠϊώραοβης. 

Καὶ τῆς ὡμώξης ξλέγοτο ςὰϑιμήσοω δου 
Τὸς ὠςσιρίσκες ἣ πλέεσι Φοίνικες. 

ΗΠ ο ροτῖαπὶ ἀἰδγτῖ5 νευδ15 Ο᾽ εγηηαπίος ἱπ Οὐεῖα 
Ῥοηϊς αυοά ἐαδιΐία αυϊάσπι Δοσοπηπηο ΠῚ. [εἀ 
δ 1γάδο ἈοῺ ΑἸ ὲ φάτ 1ῃ 7οαγ αὶ ἸΏ] ἀρποίοΙΓ, σὲ. Πα 
ἀυα 4186 ΡοΙο ῬγΟΧίπΊΟ χορεδτ νΟοαΠταΓ, (᾽ ἐγ Π,ΟΗΣ 
ΔΡΡΕΙΙαΣ Ἰμἀςηζο5 3 ἴῃ ΠΌΠΙΟΥ5 ἀρ ἀ οπλπο8. οοὴν δηϊζ, 

1)γά: 
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γάτο. 

φερογύϑοης Ἴ 50. ἴῃ ὙΠπεροπίᾷ. 15. ῬΓΠΠ15. ἀἰοίτας 
4ὶ ριοβᾷ οἵατίοης [ΠὈγὸ5 σοπίεχις. Εγρίτης αἷξ 
Ποππυ ος5 ἀϊοοείε ἤσπο Ὠταοοποη ἃ ΟἸραπίθας 
ήϊπεγυα οδ)εΐξζυμη οἢξ, οὐτῃ ἐ05 ορρυρπαῖοῖ: 22421- 
πογυαης δυῖοπὶ αὐίερῖα ᾿ΥΔΟΟΠΟΠῚ οοπίοιταπι αἀ 
Πάετα )εςς, ὃς δὰ τρίμπι Αχεπὶ οαἰ! χης, [πὶ πὺ- 
τῇοΙ15 το Π]αγυτη ργο 5 οοηνεηϊζ, 

Ἐπσοπαβ," 
ΤΙανυίασις Ἵ Ηεγδοΐοα5 (τ ρῆς, ὃς Αἰ ου ἤΠπιπη ἥτιπς 

Ἡ γομὶὶ τιδυϊς οατὰ ύδοοπς ἀδρεγίαμτι, Ηγρίμης 
Οεῖρα [,γεαοπὶς ΠἸ λυ νυ . αὐτ 7 οίξα., 7. Ρ4;;}- 
γίη., ΟΥρῆοα., Ῥγοηηοι θοῦ) δῖ εἴίαπη ΠΗ φγον ἰδ, στα 
Τι συστὰς. Ρυρπαηζοη. 510 |15 Ἐγαιοξέροηες ὃς Ηγ- 
πῆς ΠΌΠΊΘΓΑΠΣ 19. Οογημαηίοης ἀπα5 {πρεγααάϊῖς: 
δή δα οπ1πὶ Ἐγαΐοί. ἀϊχοας τη αἴΐοαις ἰαΐοτε 
ἀμα5 εξ {πς|145.. ἃ φηίΐδης οἰαγίοῦ 14 αιιο Δα Πηϊ- 
ἤταπι : τουταπη Οἐγησαρίσης τοροπὶῦ ἰπ Πηϊιᾷ, δὶς 
εταπὶ σαπὶ ἢε]1α.. πα οἰαναπι ἐχῃίδεῖ, ρεάϊβ Ιοςο [18- 
ταἰταγ, αἰτεγαπὶ ρεάϊ ἀοπαῖ: ἀεσιημπὶ ὃς ἴῃ Πρρυϊα- 
τίοης δῷ 16ρ[Ὁ εἰταϊα ΠῚ. 

Οὐγοπά. 
δίᾳ 1 Μ5. ἴσιᾳ, [εἀ ποίεια ἴππὶ ροῦοτα : πυρὶ 

ΘηΪπΠῚ “γίδαμος ἴῃ ἴα ἱπίυ]ἃ, αια πα Ογοία- 
“"72.). ἀϊσαπτοῦ οεἰςρταία. Τοτταπὶ ἔα Ή}|απὶ᾿ 4ἠ- 
ἀϊτ Ηγρίμης.), ἀϊιοίῖαιια (ὐοήοπαπι δάσοῦο ξαϊῇςξ ἃ 7 6- 
μοῦ ἀοπαΐδτη,, 4118Π0 πη ἰοοο αυϊ δεερβάηης ἀϊοῖ[Γ 
ΧΕ Πα. αυαπάο δὰ ᾿πέειος ἀδίοςηαιτ δά τερεΐθη- 
ἀαπὶ πιάΐγειη ; δἀάϊς ἃς σιαγίαπ), ἔς, δῆς 7 [ε{εὶ 
εχ παῦποῖς 7 ῥοάς. ἴῃ ΠαΠΊεΓ15. σοηγοΠΪς, 

“πρηίτοηφης. 
Μ 5. ἰερὶξ εἰς πὶ ὅσλα,, τεΐτιυς. σοῖς εἰς χοὶ ὥςρα: 

ἘμΪπιπα αιμάςπιὶ ζουΐϊς αὐπια., αυΐδυ5 ΑἘΓραία- 
ρίησ, ἀαθπὶ ἢϊς γορυοίφηται! αἰ Εν ρο. ορρυει5 
ζυογαῖ; Γοἀ ἀυτιυουΐαπι εεζ υὖ 415 ἀϊςαῖ ἢ] πὶ οἷο 
τξοςρίαπη, Δα (ἃ ϑιτηᾷ ονςζτυμ οἢς, Πγγίηης ἀϊοι γα 

4 τς μηβοητ 
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παύουν!α εἴἴϊε Οείατιπη γερ πὶ, ας Ἡογορίθη ἴα Τιγ ἀϊα 
αρυὰ ἤυπιεη 585 811Π ΘΠ ΌΘΠῚ Ἱπιογβοϊοητοπη ς δυῖ 
Ζυῖορωης ἘΠΕ] ουυη ταρεπ, απ Ρῥογῥαπεα 7 υἱορὶ ῇ-- 
{τυπιὶ, ἀὰς ἀοπίαυς ααπομης  ζίποὶς ΠΌτη. [πὶ ΠυπΊοτ 
ἀρὰ οπιηε8 οοηνεηΐξ, πιῇ αυοὰ ἰῃ Οὐᾶοο ἐς’, ὅτὸ 
,ζ΄. τηαὶὰ ροπογθευγ, 

; δοΟΥΡίΗ. 
Αἰ Ἐγανοβθοσος εὐπὶ ἀπο ἤρπα ροῆιάογε ; οἱτπι 

Παθίάςπι τοῖαπὶ Ζοάϊᾳοιπι ΑΠΙπΊΑΠ1ἃ τοπεῦδης., ὃς 
(εἰς ϑοορὶὶ 14 ἴπη (οἰϊάαπι διε ρδζαγ, φαοα ἰἰδτα 
ἡπης νεπάϊοαῖ. 1[1{ Ἀοπια πα ρεατιβοαγείιν ς 24 ἷ- 

ἔς υὶς ἤἥρπο ςαπὶ ΓΙΌ οΙς 1. 4. Αἴτοι. ἀϊορηβ.» 
Ηεἰρόνγίαρα ῥέα γα τόθ, φκῶ οοράδεα Κορ, 
Ετὶ μγορυῖϊς βρφηαξ ρεράφμ!θης ἡμεῖφης ογδθηα. 

Τῃ ΠΟΠΊΟΓΙ5. ΟΠ ΒΙΠ0 σοηνεηϊξ. 
᾿ «γεν γίαν. 

Ὠϊοὶς Ηγρίηρε εχ δ! φυογοπι (ετοπεῖα πὰας εἴς 
Τοαγυτη ρέει Ἐτγίσοηεν, 481 ἃ μἰθοῦο ραῖτε πηοάππι 
{εγοηάὶ νιῖο5 αοοορίς; νΊγξ η15. νεῦὸ ἤδαυπι, αιοὰ ἴἢ 
φίορίπαιο οἱξ, Εγίψομσι τς ευτε 5 4μ1η ὃς ἐερτεπίσο- 
π65 οἦι5 εἴ Αὐπιδηΐαπι. [π Π8ς οετῖς (επιεηεᾶ οταῖ 
Ῥυγορεγεης ααἱ αἰ. Εἰοζέααι 1οαγὶλ βάστα ταγάα δουος. 
[π ὨυΠΊοΓ15. φοηνεηΙ. 

ἣ ΤῆΊγρο. ' 
Αταρχίντην Οὐδ δὶς εχ Οτεῇα πιπευδίι εἴ Εταΐο- 

ἤμεπε5, ἐχίηας οἵίαπι απης “4ερεράφογας ἴῃ ΑΡοὶ. 
Μομλπῖς οτίαμη Ρ ἡ πίμε ]. 4. 18. παῖ, ᾿ς, 23. (΄αἰἱε- 
δ )να, ἰλααῖε, ψαύει Βα (φη,7η6 4110 πονρίπε Ηονορος 
φοραβηγι, Θ 115 σέγο άσζοσ 9 (δὶ ργοάϊσίο(ία “ταγρα- 
τὶς. Ογαοὶς μίερ Πογοεῖο ἀξ οοἰϊεαγ. Ῥαγιὰ ἀιοῖς 
διγαθο!. τό. ἀαέρκειτα 45. ποτείμε οόινος τέτ] ρῶς δὌοξ χ σα 
ἢ Βαμέξύκη, ἱμὲ χα Ἐ δεοσαν κχἡ Ἱερὰν πόλεν χοιλῶσι ἐν καὶ τιμῶσι 
σίω Ξυρίαν ϑεὸν ὃ Αταρχίτιν ε ἴθοει5. 1{πς ἐπέε "15 ἰπὶ ρος 
Ὠοῖίο (οζζύκη ἀϊοῖτυγ. Οὐυθά φείδιη. Ἐοχίυπα ἀἰςαῦιγ, 
ἰάςο χυία ἤἥμπε οαρίτε αἰξεῖβ ἱπξεστυχ, ἔς. νεϊαιᾷ ἔδοὶς 
ΔΡραΐξαῖ, οοὐῖς πος ΠΟ τηϊη8 ςοπηπιοάὲ [{π|ῖ-. 

τἰπ 
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εἰδὲ, ΟὨἱ ἀπ γι ἤπιι8 [π αὐ γα ΑΠΠΡΠαΓΥ, ςοηνεπηίεῖ, 
υτγααὰς ἐπὶπὶ Ὁ0}}15 [αίοια τευ 15. ρίπρὶ (οἱεῖ, 
Νιυμηεγ Πὶς πιαϊὲ τεροπάεης. Ο ἐγ ρραπίσας 10. τα- 
οεηΐες {τ Ή 145. Ηγχίπης 17. Οτάοα αμαΐιοσ {π |1ὰς 
ἴῃ σαρίῖς οοἰϊούδηξ., ααοα ποη αὐἀπιοάϊπη αμπδάγαϊ 
οὔπῚ ἐἃ αυᾶ Πιργἃ ΔΓΕ ΠρΊ τ οαρ 5 ἡδέτυγα 5 [Δτῖῃα, 
αυοά νἱάετιυν τεξζιι5, πίοατη αὐϊηϊίζαηξ : αὨϊηἰ πο 
οὐπὶ δ,άοα οἴίατη ἴῃ Πιρρυτατίοης ρεςοαθαης, σ6γ- 
»"αηἱοὶ ΠΌΠΠΘΓΟ5 ἀΡΡΟΙΙΪ. , , 

Ο᾽ ορηἱηὶ, 
[π Μ 5. ᾳυκάδηι ἔτεί!α οπιηίπο οἠλ δε πιεγδηῖ, 

αιὰ5 ΟΧ ἰδτη!5 ΠΙΡΡΙ εν. ὠπιφάνεια ἀς 4πὰ ἢὶς πηδπὲϊθ 
οσουγς, ἸΝυμηπιπὶ αι ἩεΟ. ΠῚ ἀρρΑΥἸΟΠΘ ΠῚ ἰΠ- 
ΦΟΥ ΠΊΟΙΓαΪος ἀοῇρηδ.. οὐ͵π5 φοποῦ5 [ΟΠ ΓΟΥ ΠῚ 
ΔΡΡραγῖτο ἃ Ρ᾿ φα(χαὶα ὶη ],Δοοηἰοἱβ γεξογταν πη Εομηδῆά 
Ἡποσγία ΠΙΠ|] πιαρ 5 ςεἰε γαζιπη 4181 ΦΟΥΠΠῚ ὀπιφάνφας 
ΡοΙ ρύρπαμῃ δὰ Β εριίτητι ἰαουπη; φαΐ {{Π| “2η466: δὲ 
ἴαϊ ταῦτα 5 ἀοὶ γε] ἀρραάτοπάο νι ἀεραητοῦ ρτοάείς. Α]}- 
60] ταποη Ζοείμιῃ ὃζ ΑνΡρ ίοηθη 2 αἰ Ἡ γομὶθρ, ὃὲ 
“4ροἠίπενε., 411 ἀσπγιπὶ 7 γἱρεοί ορρρ ὃς 71 αβονα [ΠΣ 
νοϊυητ. Ο᾽εγηηαποὶ πυμηεγος. Πίος ἀρροπεπάοβ ἀπχὶ, 

; Οἀποθν. 

Καὶ ἐπὶ τῷ δώτέρι] ΓΟοιι5 ργογῇις ἀφίουτηαίι!, α] ἰῇ 
Μϑ. ἢς [ἐ παρυϊῖ,κὶ ὀδὴ δεξ δ, καὶ 62} “δ σροπικδ, ὁμοίως ἐπ᾿ 
ἄχρας ἀυτῷ δι΄, ὃς ῥάιο ῥοΙὲ ὁμοίως μεέγάλες δϑὲ ἃ ἀειςἐρξς 
“λῆς [τὰ ρίδοιηῖς Ηγσίπο, αἰοπειεηείδιις οἴϊατι 
νοΟΒαγατη 46 Τὰ ρεγογαπὶ ἀνξλθιυ5. ἴῃ ἐπι ρ ΠΤ γος 
Πιταταπὴ ρα ΠΟ πΠΊ ἐοΐαϊη οοπῆάο, αυοα ἰῃ (αποίό 
αἰοϊταν ΡΟΠῚ ρῥγίδρε, ἃ Ρτοίογρο ὃς Ῥγοοίο γεφελώδης 
συςροφὴ ἀρ ΕεΙΪατατ, ἔπ διηγοῦ ῖ5 ποὴ [τ|5 οοην εξ, Εν κς 
τοβῥοπος 18. Οεγραηίοη τό. Η γί τ7. Ὡρποῖοις, 

: 1,60. 
Μ45. ἱερὶς πίνϑαρ.. πὸ5 δίψηνάγην το βόα η08 

αἀξιρυίαπτς Η γρίσο ; Οεγηβαρίοης ΠΌΝΟ ΕΥΓΟΥΟ ΡΕΥΪ- 
ΔηάγΠῚ [ΟΡ ῆτ, δ αἱάκ6 αἷς ἢὰπο Ἡραχλειάσω ἀποῦι8 
᾿ἰυτῖς οαδοταῖϊς : ιοὰ νοῖο ἐχ Ν ρίάΐο αἴετε Ο ἐγηρα- 

, 216 749 
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ἴσια, ἰεομδοπι ΜΈ.ΠῚΊ Ππτγ απ ἀρυά [ἀπάτῃ ἡ αἴτι ἢπ|- 
Ὡοπΐβ.. ὃς ᾽πΠ {ρεϊαποαπι ς 72 άϊνηος Ατοδάϊᾳ ἀϊ- 
τηϊιπι.,, εχ Ῥ ϊπῖο εὐπδου!αηάλιπὶ νἱάεεαγ : 15 ΗΝ, 
Ναῖ. 1. 4. ς, 6.1 Αὐοδάϊα τεοοηποης αἱ, ΟἼΟΥ 2. 
Οἰεομο,, Ἰμίογ 444 ἄμο ορρίάα γεσίο Ἴζφνοα , βορδὶηά- 
ἀϊα νοοϊταῖα,, δέερράσης ἤαῆς βερρῥίηαα ἀρ ροΙαῦ : 11 
διεγαύο Οοοξ. 1. 8. ὠταῦϑα ὃ κἡ ἡ Νεμόέα., μοτιξὺ 
Κλεωγῶν,, καὶ φλιουῦτθ-) κὶ τὸ ἄλσος. ἐν ᾧ χαὶ τὰ Νέ- 
με συωτελεῖν Ἐθ(Θ- τοῖς Ἀργείοις. γαὶ ποὺ αδεὶ δ’ Νεμεαῖον 

λέοντα μυϑάνόμδυα , κἡ ἡ Βέμζινα κώμη. ἴπ ΠΕΠΊΕΓΙ5 ἃ- 
Φυά οπληόδ οοην ἐπι. )ς δεγεηϊοὶς (οπΊα, αἷς Η γσύιης 
ἃ Οοπομο ϑαηὶο Μαιποιηατίοο οαἶο ἀξάϊςατϊαπ, : ΟΠ 
ὨΪπισατη Ῥιοϊοπηθιι5 ΑἤδΠῚ ορρισπατυμη ῥτοίςέγι8 
εἴτει, νονιῆς δογοπίοο!., ἢ νιξϊον Ῥιοίογμαης γε 1 τ, 
ἴς ἀστοηίγαπὶ ΟΥ̓ ΠΕΠῚ : 4110 νοῖο ἀαιηπαζιΠ ΟΥΠΟΠῚ 
ἴη Νεποιῖς “νπ:9,. Ζερηγ 415. ῥοῦς τοπρῖο 5 
εοοἴχις ροῆεῖο ἀϊς ποη οοπιρατυς : αυοά ἐαέϊυπι 
ΟἸΙΠῚ ΤῈΧ Φρίς ἰεγγεῖ, Οὐμορς πηατΠοπηάζιοι5. ΓΠΡ]1- 
φἢ5.ἱπιγο φγαζίαιη τορὶ5.. ἀἰχὶς οὐὔἰποῖὴ ποῦ Πάργα 
ν᾽ ἀεγ ςοἸ]οσαίιπ., ὃς φυσίἀαπη ναουα5 ᾧ βρυνα ἔερ- 
τοηὶ [{ε|15 οεπαϊς, 415 ες βηρογες οὐποιη. (αἰ- 
ἐΐραορο εἴϊαπλ δὰ ποπιθποίαταγα τὺ ΟΣ ΓΙΥ .. 40] (αΐ- 
τηϊπῖδιι5. [015 ἔαξγαπι οεἰεὐταν τς, 

᾿ Ἡ επίοορης. 
Οὗτός ὄδιν Ἐειχϑύνιος 1 Ποοιι5 Ππ6 [χατι5 1Π ΧΟ ΠΊ- 

Οἷατι πο {6 Παδυϊῖ, Τότον λόψεσιν . ὅτι ὁ ζάδς Ἰδὼν σορῷ - 
πῶὸν ἐν ἀνθρώποις ἶρμα ζάξαντα ἵππων. ὃς ὅὄδιν Ἐφιχ -- 
ϑόνιΘ- τς Ἡφαίςε καὶ γὴς γοόμνθ-, καὶ ϑαυμάστωι ὅζο, 
ἴςά ρυιζο νοῖδα {ἀρ 4[14παπῖἴο πηταῖ15. ΠΊΕΪΟ τῸ.- 
ὅγιις ργοοοάείς, οο οΓάϊπε 400 ἃ Ποδ15 οο] οσάπίατ. 

11: ςοπίξεῖ πυπΊοτι5, αἀάφηάα οἰξ υπα {τ 6|1α, Π ΠΑ Τὴ 
ΟοἸΠΔηΙοὰ5 ἴῃ ἀσχίγᾶ. ρΟΠΪῸ : 5 Δα το τῇ {ΡΡυΪα- 
τἴοης ἰαριταγ,, Παυϊάσιη 5 πυπιεταῖ Ηδάο05 ἴῃ Ης- 
Ὠἱοοῦς πηϊῇιᾷ, 

Ἵ “Η7 9. 
Οεγηραηίοης το ξογς Παροῖς 401 145 1η οαριῖς ααϊη- 

αὺξ 
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ας ( ροτίῃς 7. ἀϊχηος ) ας Ἡγαάος ἀρρο!απτυτ. 
Ῥρεγεογάος ΑἸΠΟΠΙΘΠΠ5 ΠΟ ΓΙΟς5 ΓΙΒΟΥῚ ἀἰχίτ, ἡμίτομος 
Ρἰπρίταν Ταιγιβ, πιοαοίξα; σαμδά, οἵ αἷτ Εγσίσαν, ἱπ 
Θίατϊίαπγ Ἐκγορά. Ο᾽εγησαμίσης ΕΧ γα ρεπὶς [δπ- 
τοπτιᾷ .. ἀἴοῖς ἤὰπο οἢξ Ταυγαπη 60] οοἰϊξ οὐπη Ρά. 
Πρῥαε, ἴξὰ ἴῃ. ποι πῖ5 ἀδῇρ πατίοπα οὐγαν!τ, Πα ΘΠ 
ξγατολέῤεπος αἰτ ες τὸς μίμημα, 114]: πἰπιϊτιπι, ας 
Ἐξδυρῖο {πα βιαιϊβοαγοζυγ. 

ΟρΡρη. 
Πιοῖξυγ Ηἰς απαγῖο ἰός ροῆξιι5., πο τορείιι Πα- 

Ὀιτο «α ογάϊποπι 'π 4ὸ ἀεογδιταγ, ἐξ ῬΆγα οἱ ἴῃ 
411ὸ οοἸ]οςδίι : ΕΧ {δητεπε αἰΐοπη ΑΥαῖὶ 

Πέντε μϑρ ἔνσδγω «γέφε) γαθ᾽ ὑπέρτερᾳ γαίης, 
Τα σρία ἢ ἐν περότῃ » ϑέρεθ- 4έ οἱ ἐνγροπαί εἶσιν. 
Ααάμππε Οὐενημαπίοις ὃς Ηγρίπας ααδίαον [6 |{85.. 

ἄς 4υῖδιιβ αἱΐ αἰ γοιίμν, ΤῸΓΙΡίο ο5 δοὺς. Ῥ χοίογρρφρρᾳ 11- 
ὑεγα!ιζαῖς, Ποη νουζαῖο ΠὩροίατο. 

Οαἤῇ,εραα. 
ΟλΕΠοάγαπι. ο)115 Πα αἴξγιπι ἀρρο ας Η γέμα; 

συοὰ Σοβς ἀἰοῖς εἰδ (Ὁ ]Π14πὶ πη περγεπι. [πὶ πυπιο- 
γ8 ΡΥΓΟΓΓ5 οοπνεηϊζ, 

“»ἀγογπεάα. 
δὶ ἰὼ 1 Δάβιάϊ αἰτίαν υἱἋ {ξηΠις οοπῆαγοῖ, [πῃ 

ΠΕ Π]Δγυπχ πιιμηοῖο ρυου 5 σρηνοπίζ, 
͵ Ἔφη. 

Τότε μόνῳ 1 [Π|Ὸ νοῸ Πος οἴ) ΠΊ {ἀτΓῸ οδείῖξ 
ξουταῆς μένα (ογθοδαπίαγ, Παυϊάεμη Ο᾽ ἐγηραπίοης αἷς. 
Ἔχ ργάτέγρα αἰρρῥάΐτί.1η {πῈ]]αγιιπη Πμπηοτο οοπνθηϊῖ, 

“Ἵ»16:. 
Ποσειδὼν καὶ 1 Ηδο ἴῃ Ραγοηιηςῇ ἰερεπάα., ἱτὰ υἱ 

μα ἐξαυμητιῦ., ἀς Ατίοτα ἀϊέηα ν]ἀδαπταῦ : ἢς σοῖς 
Ἠγείηης ἀλοττβ νεῦδὶ8Β τείεσῖ, Ἐγαροββοηθε. αἷὲ 
“Ἵντεέορς ἐγίνη βόϊ ροίϊοην φηγϑάρς ἀοιγαχί ες 5, (0: Ὁ ̓ »7- 
ΧῸ ΤθηΟγ 4 (ΑΉ{4. ἀρά [[: Ἰρίμνα απ βάργα ρεγυφαι ς 
7476 οὐ οπγί τα υἹάραϊηγ. Ἐκ ΙΝ ρίάϊο ἀϊςῖτ ΤΟ ογημαπίορ, 
φιοπηδἀμπηουπῈ Εἰίλη ὃς Ηγείη ) ἤυῃς εξ. ἃ- 

τ 6 Π 
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τἱεῖοη!.. 41 ἡ φόνοι Ῥαίγε ΠῚ οὶ ΘΧογοϊτα ἰη Αἴη- 
αι τεπάἀςηΐοπι,, 84 ἀηυ85 ἀϊνὶπιτι}5 ροΓαυχίς : ετί- 
ἀηὶ ἱρίσιη οὔϊε χυΐ ριὸ 2ουε Η ἀρῆῆβοπο ς Οἱ τι: ουπη 
Δυῖεπι αἷῦ Ἰάετη Οἐγηραπίσηδ.)γ ΑΥΙαῖοι βοπίτιι Νερ- 
ἴππο ὃς ΖΡ εορίαμε “Δἰαἰς Π]1ὰ.., ἀἰχιῆς ἀςρυϊῆες 
Δ [αάϊ:., ἀς μα ν 4. Ον!ά, Μεῖ.]. 6. 1π Ο ἐνηραπἱ- 
εὐ ὃς Ἡγρῖπο τῷ. πυπιοζαηταγ ἔτεα. 1η Ἐχειηρίατὶ 
τό. γὙοοοηΠι5., Πιπηηα κζ΄. ἀρροποδαζιγ., [δὰ ρο- 
τἴογα ργοΥ 5. ν ἀσηταν [Δτπα, 

1) εἰεοίορ. 
Τὸν σοεάκοσμον Ἵ {ΠΠ0 {Ὁ. πιούο 410 Ῥαίιιατὶ αὐ ρἱ- 
ΟἵΌ5. ἤρηΐ5 ορίερία [αξι15 ποπηπα δά ογϊδυηῖ, 
Ὡρῶν ἐσόμϑμον 1 ἴῃ. Μδ8. Ππαρεῖυγ ὁρῶν ἐσόμϑμα, 

Ρί(εο:. 
Καλῶτω } ἴπ Μϑ. (τι θοθαζιῦ κε πω, πὰ πηπι5 

ςοπηηοάς ὑἷς εαάεπη νῸΧ ἤπημΐ ἱπροτταῦ, (᾽εγ»)4: 
πίοης ἐς Ἰζιρίάϊο ΡῚ 06: δ0 οὐηη! ἐκ ὅμο. ὕΐρμμς ὀχοίμε 
δἰούαιην, Οοἰνηηόα γηα. οἱ δρῦρ ἐμοδηῖ ἐγ ά! ἀ [6 γΦΓογῈ 5. 15 
σΉ]η: γϑὶ γηογοφαρ) ρείθηϊσ Ογερεγεά., ἃ 7ουε εαἰο ἡ 
(ρὲ ἀρμαῖὶ , αἀάϊτ οτίαπη σὰ ἀς βαρόγοε ἴἴὰρηο 
{Ρεγα5. τας] Πγι5 ; ὃζ ϑυγοσαπιὶ ἃ Ρητίαπι εἴα 
ΑὈΠΙποητίαιη. Ῥοΐξ μας νεῦρα ὠςέρας ὁ δὲ Φόρει- ἐ(". 
ὑπ Μ5, ροποῦδειν κχἡ ὁδὲ τῷ μνεία ὦ, (6ἀ Ὁλμπ Ἰατῖπα 
τηϊηϊ της δρποίζαηξ, πες δά δἰϊου 1: ἘΧΡ᾿ σας ΟΠ ἘΠῚ 
ἕχοίαητ, πος φυϊάαυαπὶ ἤρηϊβοοπῖ, ἀἰριπχίπηις, 

Ῥογίεε. 
Τιολυφέχτε 1 [(ερῖῖ Μ8. Πολυδάΐκε, 
Φορκίδοι Τραίας εἶχον πεοφύλαχας  ἴπ ΜαπυζοΥ. 

Ῥῖο ᾿ερεδαίυγ φόρχυσιν εἷς ἄγον φρρφύλαχας αἱ Τοργό- 
νες 7 αι ἰΐα γος πάα εἴτε πηϊπίτης ἀυδιῖο. 5εὰ πες 
ἴεντι8 νΏ]πιι5, αυοά ρϑαΐο ἱπίευϊιιβ οοουττί ἴῃ Μ8. ἡ 
"ἢ κεφαλὴ π'΄, ἡ σι ὥρπη ἔχασα ε΄, ἄναςρΘ- ὁρᾷ τωι διε" γε- 
φελώδες ςυςροφὴς «οκεϊ δρᾷ ϑεα. (Ὁ οἴίαπη πηάπὶι ἀποξητῖι- 
Ὅυ5 Ργορίο ὃς Ηγσίπο τηρἀϊοϊπαπι ἔξο δ της ἤροτο, 

εἰ. 
Ἱσσαρρον 1 ΕἸςτ πο ροιοῖῖ, Ὡς ΕΙρράγονς δ 

ἣ Βιῃγ- 
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Βιιῆγηιβ, πεάμς ΘΠ Πὶ ΓΟ ΠΠρΡΟΥΪ5 γαῖο ἰά ρίτῳ 
πες Γ05 ἱρίἃ ; 15 εἴθῃ!πι Ὁδ᾽ ἀς νογΡῚ 115 ΓΟ] Ὲ. ηἰ 
Παδοῖ ἀς δᾶς {τἰααοίτα εαγππάειη ξογΠΊα ; τοίογοπάα 
Πάαο Ῥοζίυ5 αἰἱου! αἰτετὶ ΗἸρράγοῖο [Ὰ ΡΕΥΟΥ5 (δου ] 10 
ηυαίο5 ἄπο ἃ “δ κἰ44 ςεἰεργδηζιγ: τενεγὰ Ρ]οἰα465 ἃ 
νεῖοΡι15 ἐότρυς ἀϊέϊα, οὔ οοπρείξα5 θ6[145 ἰπ ἤρι. 
γ8Π} {1 ηρΡ. αγειη.᾿ [πίογεα ἴδιηεη Γυΐριοῖο «ἀπο. 
ἄἀππῃ ρίαν!5 Γδείξ, ἀξ τῇ ποίηῖπε εἵγαζιη, ασποἀ ςο- 
ἄἰοὶ ποῖττο (οἱοπηο ἔείς εξ, αὐ φαοά νεγ Ππ]}115.9 
ΑΠηςητιπὶ πος εἢϊς 40 διηαπιθηί ἱπτογροίααπι, ἢ- 
ηυϊάοπι ΡΟΙΣ ἐπαγγατοπειη ἀὈ(ο  ΐαππὶ ἀρροηπίτῦ ; ὃς 
αυοά ᾿πάϊοίππὶ πιαχί πη πιοπηοπτὶ ἔποτῖῖ, Πα} 115 γεὶ πος 
ἴῃ Οεγρραηῖοο αὐ ΕΗ γγίμο,ν οἷα οοπη ραγοῖ αὐ νο β υπ|, 

1,γγα. 
Ἐννάτη 1 Νοπα ἢας ἀϊοίζαυν, ἴῃ ράγα 1 ΠἰΠ Γὰ ΠῚ 

40 οοΟἸϊοσαίτ - αυᾷ ἀε τα αρτα πιοπυίπηα8. Αρυά 
Νοεοζογοος [ογιρίοῦοβ ἰγία, νΌΪτυγ οαάεης ἀϊοίταγ, ἔς, 
Αὐαθεβ οὐ 1π ταῦ} 185 Αβτοποιηϊοία Τοϊυαϊπεηι 
ἀεριξαπ) ν!άεγεης.. ἀνεῖη ἱπηαριπαραηταγ, Οαάεγα 
αἰοῖτοῦ συμπή ώματιθ- χάειν, οἴ αἷ Νοίξεγ ,) νεῖ υὧὐ 7- 
χίη)  αϊα ΓαΊγ χη οαοιπηδῇ 84 ΡΟἰ τη ΠΟΙ ΠῚ ἴθη- 
αἴτ: 401 εἴαπὶ ἀϊοιῦ [τεγηίπα5 πο ἔχοις δ Οα]ο, 
ἴξά ρα ᾿ππροχζεπο αἴποίς, ἃζ εἰπὸν 4υα θεῖ Πδὶ ἀρ- 
Ῥεΐείοεῦ., πηοπιδτα οὐὰς ἀπ οογρέηϊε : ττα ἐετὲ ρεπάς 
δαῦθετυῦ ἔνα διπθηῖ, αὐ ἀνεγίξητιν, ΒΌΡΌΙ Τρ τς 
[ογπηαπὶ τγετμῆς νιάετανς νεται ἰγια ; ἴπ αυᾷ 
ΟΥ5. ἀπριπα; Διο εραητον.. ἀϊγη! {Ὁ σαριτ5 ριδῦο. 

Ἐπὶ αὔ) χχενῶν 1 Κτεὶς ρΡιόρτῖς εἰς ρἰεξιπιηιν 
ἴςα πη πος ἰοοὸ 6485 ρϑιῖος ἀεῆρπαι σι κχό- 
εατα Ριοίογμαο αἀϊουθῖαγ.,, ὃς {Ὀπιηηϊτατὶ {ππὶ ΡΓο- 
ΧΙ, πήχεις ἨεΙγΟἢϊι5 νος εἢς ἀϊκῶνας 9 [τὰ Ροί.- 
ἐμαὶ ἀρεῖῖα ἀμπίπρι σήχεις.. ἀϊκῶνας,, κέρατι, Πδο 
αυτϊάσιῃ δὰ {προγιόγεῖη ᾿γγϑ ρατίεπῃ ν!ἀοηζηγΓ ΡοΥΓΙ- 
πὰ1Πδ., ὦμοι, φιοά (οαυΐευτ, Γαπε ἀχτογίοι,, ὃζ τη χὶς 
γᾶ ουγναΐαγα,, Πύδτη ΝΙοαΠαγὶ (ὉΠ οἰ ἸαἘς65 πεζοὺς Ν0- 
οαἴγ- φυϊδιι8. ἴῃ ῥγορίπαυο πνϑμίω, ἕωπάυπι Οεγπια- 

[ ὨϊοΟ; 
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πὶςο, Ὀδὶ πιοά!ο τ5 ὃς Ὁ ΠΙραΠῸΠη [υχῦά ροποδιπίαν, 
ἃς ζυγὸ ἴδα τα π ]]}π| τη νοῦ απ Πιςγαῖ ἱπέχυηη. 

Ογσπής. 
Οονιν] Εκ σοπίοχτα ντἀοραῖυῦ αἀάεπάμπη. Ονϊάϊας 

ποι Ογρηιπη (οἀ Μινίαπι νοσαῖ, Ρίογίαπε ἀνεῖη σεὰ 
Ορνιν Η γεῖηο τείτς, ἴο, “γάτης ὃς Ῥγοοίῃε : αι! δυζοτη 
ὄρνις δίαςοί5 ρίο (δ πα Γυτηϊτυγ, 4 ειπαἀπηοάϊπη τηο- 
ες Αἰδοπαι5, ὃζ ετἰαὴ ἴδογα [το Μία, 23. [(ὰς, 
13, Αταθες ΟΠ ]Πτπατῃ ἀρρο αηϊ. 
 Ῥάμνδντα ὃ Ατπκῆς 1 Βαδυϊαιη ἀπ πἰπῶ5 παγγαῖ 

᾿Ηγσίηης 5 [ΡΙτΟΥ ουμη διηοίε ᾿πάἀπέϊζαῃς Νεηεἤη ἀμ|1-- 
Θεία ςοριῆετ, πεαπς αὐ οὦ υὐ [ποτ Τοποιιρεγοῖ 
ἱπηροῖγαύα ροζιῆξε, δεῖ Ν᾽ ΘποΥεπὶ δατ!α Ππηιΐα- 
ἴαπι [ς {640}. (ε4τι6 1ρΓἀπὶ [η΄ οἷογοιη οοπνοπ, ὃς 
τς Δα 4ΠῈ ἐπρίοη5 αὐ Νοπιοῆη σοηπιρι, ὃς ἰπ 6}85 
ΘΙΟΙΉΪΟ. ἴς οΟἸ]οοαν!ῖ : αυεῖη ΝοπΊοί!5. ποη ἰρογπαῖα 
ΔΙΏΡΙΕΧΌΤη ἴδπεηβ ΤΟΤηΠῸ οἱὉ σοπίοριτα ; αιαπη ἀοΥ- 
τηϊοηϊοπ] {ΠΡ ΙτοΥ οοπηρτγεῖης, Νεπιοῆ5 ΜΟΒΓΡα5 ἃ- 
ἐἰ15.. ον ργοοίεαν!ς, αυοά Μεγουγι5. δυΐοίοπϑ, 
Τ1,οἀκ Γοἀςη 1η δΥΘΠΊ πη ψγο]οοὶτ, ΟΧχ “0 Πα(ΟΙταΥ 
Ἠείεμα ὅζο, ΑἸ ἴῃ ΑΡΟ πὶ ποπογαπὶ Οὐ ρημπῃ οαϊο 
τεοορτυτη νο  ηΐ οαπζι9 ργατια, [π {πῸ]]Ὑι1Π| ΠΠΠΊΟΓΟ 
Ὡοῇ [Δτ15 σοην ΘΠ, ΠΙΠΠΙ ΤΠ ἃ ἸηνΊ ΓΟ ΠῚ τιηϊταῖς ἀϊοο- 
ἀἰτυ Εταῖ. 12. Ηγείπης 13. Οα πη. 14:. Ὠυπιοίαῖς 

: «“ἤφημαγῖης. 
Οἰνοχόϊω 1 ΠΟΙ ΟΠΙΟ δινοχόη τὸ ἐγ ον. ἘΧ Νιρίάϊο 

(ο μηαηίοιι5 ὃς ΗΥβίπα5 Ααααγιιτη {πὶ αὉ 4|1481.- 
ὕτι5 ποη ρίο σδηγιηςάς Παδετὶ, (ςἀ Τεικοαϊίοης, 41] 
Δυζοπ ΡΥῸ (ξοίορο : 4111 ΑὐπΠ τούτη νοϊεηζ. 
Ἀξιον χρίναντα Π1η Μ5, ἄξιον χρίνφν. ΟἸοά 4( {{6||γὩπὶ 

του πηι {{{π|8 Πα οΥαπὶ ἔροέϊαι Εγάρορόπος τ 6. το- 
ςεπίοι, σεγηιαπίοης τ8. Ηγρσίημς ταητυτη 14.. [α εβ- 
ὁΠῸ ἀτια5 ΤΟ] πο 40 1ηΠρΡπίο 5 {τ ς61145 ἀρποίοις εἐχ- 
Ἐπιρίαν ΜΜ8. οὐ Οεγημαπίοης 31. ΤΥ βίπι νεο 30. {{- 
θυ υπι ργόθαθι]ς πο ἢτ τοῦ [6145 Ὁ Εταϊτοποπα 
τας ργατογταδ:αῖ δαγιπὶ σοηῆιη αἰϊαπάς αυάχη ΑΒ 

ἘΠ ἂν 



1, Αβεγίγγιος Ἐγαΐοβ), 25 

Ἐταϊοποηὶ5 ρεπα ἀσϊιηρίυμη {αΠῆς, οχ (οἴη]αα 
πίοο 40 ἀοίἀογαθαπίιν το ἸτΠπη118, 

ΟΑΡΥ]ΟΟΥΉΏς, 

Δἰγέπανι Ἵ [η Μ8. αἰνῖπηη (ογἸδοθατι, ἀρυα 4|105 
ςοπ]υπέγίπη : 7 βοος ΕΧ ΠΟΙ Ο αἱΐ Αἰγόκέρως ὅμοιός ὅδε 
τ Δἰγίπανι. ὅζς, 5190. Οογηφαμίοης ὃς Εἰγρίπμς ἀηὰ 
αὔογαηῖ; τὰ Ρ πίῃς, Ρ πέαγοδης, δοίίπμς ὃς 2Ζεία. Ἠσπ- 
15 δαζΕΠΙ ἤρπὶ ν] ἀετοῦ ῬΘΟΘΠαΓῚ8. ποῖα, αιοά [πῃ 
Ῥιίεπὶ ἀεῆπαῖ.. ὃς ἰερεπάϊη ρῥιυιταῖο ΠΊ ΡΥῸ ϑηείε τοὶ 
χίτω μέρη 7 ἰχϑνος πὶ κῴτω μέρ. Θ΄ 

παραλαξὼν καὶ ἢ Αάάο ὁ Ζάδ, ΑἰΐτΓ΄᾿ υτούσας ἰηζοῖ- 
Ῥίος (0 πας ἘΠΊρία Ράπορε ἴῃ Δ 18. ΘΟΠΊΡΑΙΌΓΟ » 
αυΐα {{Π|Ππππὶ οἱἰπι ἱπάμ!τ, φυαπάο ἃ 7 γρίονο ἔα ρεταῖ. ὃζ 
το αι! ΤΙ [δ ἴῃ ναγα ἀπ Πη4}18 ροΙτηπτααηῖ, 2,Ζ6γ9 
εηγίης [Ὁ]. τη 1Οϊπ., “ροϊο τὰ Ανεπὶ ΤΗγοϊοίατη, 2 
4πάᾷ τῇ Μογυΐαπη, δζο, Οποά δα {{0]Ἰαττπη ΠῸΠΊΟΓΕΠῚ 
{ρεῶαξ, 115, 485 ποίξεγ ἀρποίοιϊ, ἀπα5 «ἀἀ1 'εγηια- 
μῖρης , τοτίάοπη ἀσίγαμις Η γσίνης, π᾿ πηξάϊο ἔογίδῃ 
νοχτα5 ἰςέϊϊοη! 5. σοηΠΙτοτΙΣ. 

ΔΥΌ Σἢ 
απο ἄς Οτοῖο ἔαθιυ!απι φυτποῦ ποίξον ἃ ϑοπῖῃεο 

φοειᾷ Τγασίοο ἀοΠιπηρίαηι ἀϊοιτ,ἀς 4110 νάφαταγ δ᾽ κἰ- 
445. Οεγνηαπίομς ὃς Η γρίπης 15. {π0|145 ἀρῃοίοαπί, Πο- 
{τοῦ ταπῦυηη 14. Γερζοιη 1 4145 δγαιοξέρ. ὃχ σογηηα- 
μῖοης Του ἢ πὶ Πιπηοίαπῖ. αὖ ΠΗ γσίηο ΠΟΥΟΠα ΟΕΠΙΔΌΓΙ 
ΔΡΡΕοΙαπεαγ: ἔς, 5116 Π|. ΘΑ Υ ΓΙ ὃς (ὐρητΔ 011 ΠΟΥΟΠ 5 1Π- 
ἀπτι (Ὁ]επε ρί πρὶ ἰτα δὲ Κ Ίγρσηϊης 05 ἀο Ο τ, Ργοοίης 
νόύπιον «ἔφανον, ὙἼΠΟΟΠ ὀρονισκον ΔΡΡΕΙΪαῖ, 58 ριτταγ1 ΠῚ 
μονόφϑαλμον ἀείογιδις 274π|{η.. [ογτα δ αὐ τοι 
ἙοΟἸΠπραγοῖ. 15. ὃς αἰίαιη αἴπρπαῖ οαυίθη 9 

7 ρρῖπα ΟἌΠ070 
1 (μι, Οὐηΐάηγο [προγο } ΟΦ ΦΥΓΉ ἩΠΗΤ2. 
δῖος ποβγον οαξης ζϑἱάτηγ τρημάης ἵ. αἰ γῖς. 

δ᾽ 4114. 
Ἐοίοις Ηγείμης ἤάπο ππαῖὴ οἢξ ἐς το} 15 ἩεγουΪ!ς, 

αὐΐδιις Δαυλίαμη ἀἰοῖτυγ Ἰητογ ἔθος, αυς ῬγοπηοΠεὶ 
Α8 Ἰδουῦ 
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ζςουν Ἔχοαπῆς ξογτυγ, Νοϊαηάτη νοηϊτ, Γαι] τη ἤαης 
ἐς ἰἀριττ ἔρίοςο (εγο γεαιπητᾷ.., ποη αὐ ΣΙ ορκοίϊής 
Ῥοπτῖοο ροτζαιη, αι] (αἱ Οἰαμά)Σ ὃς Ν ἐγοπὶς τοτηρο- 
τῖριιβ νἸχῖς.., συίαις Ἐγαρο [ οπεη ΠΟΙ ΈΓΠῚ οἰταῖ ; (οὰ 
ἀπο χαϊούοιη 11π|π|ὶ ΡΙαἴοπ 5 δυάϊτογοπὶ ἀσῆρπατε : ἐς 
ηἴιοὸ Ὡίορεπες 1, ἀογεὶης, Ῥίϊπῖπε) αἰϊχας, Τη ΠΕ! ]ἀγπὶ 
ΠΠΠΠΕΙ15. σοηνεπΙϊ. 

Ναὸς ὃ πἥξεινΘ- 1 ας ἀς τὰ Ρχηζαηϊας ἴῃ Ῥῇο- 
οἷας, πο ἰοαυϊταῦ,, λέγεσιν οἱ Δελφοὶ ἥυξϑιια ὑπὸ με-- 
λιοτῶν δ ναὸν, πὸ τε Τῷ κηρὰ ΔΑΓ μελιοσῶν, χα ἐν, π]ερῶν" 
πεμφϑίω αι ὃ εἰς ὑπερξορέος φασὶν αὐτὸν ὑπὸ σὰ Απόλλωνος. 

“φηιία. 
Αγλαοϑένης 1 ἴπ Μί8. οἴαῖ Ἑρατοϑένης ΟΥ̓ΓΟΥΟ Πη4- 

ἘΠ ΠΗ Πμηο. Ῥγάῖολ,. ΟΠΊΪΙς ΠΟΥ ΤΠ, αἰ αῇοτε 
“Ζαγο ρῬοοίτα . ΠΙΠΙΓΕΙΠῚ Παρ οὑπὶ π΄ ΑΠπίο Τρ ὶ- 
τοῦ «ρίοοπάοιοξιγ. 

Νέκτορ ὃ ἐκ πέτρης μέγις Δετὸς αἰὲν ἀφύσσων 
Ταμφυλὴ φορέεσχε "πε Διὴ μητιδεντι" 
Τὸν χἡ νικήσας πα]έρᾳ. Κρόνον ἐυρώπα Ζάϊς. 
ἀδϑύνωτον ποίησε. ἴῃ ΠΟΙΠΘΓ5 σοηνοηϊς. Ηδς 4- 

Πεῆππο ᾿ξαυίογα τεπιροζα Απεποιπὶ δά ἀϊάεο,, αὶ 
Δάγιαπο (δίδει τη ἀε]ιοις. 

1) ἰρῥίη. 
Μεγίφας πμὲς ἐν τῇ ϑωλοΐονῃ ἱερὴν οὐτὸν ὀγομοα 

σις Ἐ) 1 ἀε φατε Ορρίανας ἀς ρι(ς.]. 1. 
Δελφίγων “ἐεὶ γοΐίρ σφε ἸΤοσειόίων εἰγαπιίζει, 
Οὐΐνεχο, οἱ κόρίω κυανώπισα, γηρηΐνίυ 
Μακομδδῳ φόγεσαν ἑὸν λέχος ὠμφιπρίτίευ 
ᾧ ᾳατοίυδυοι Δελφῖνες ἐν ὠχεανγοῖο δόμοισι 
Κὠ ϑομένίω ἤζγειλαν" ΟΠ Ἰάςηγ Γοαρῖου ἰη- 

ΟΧΡΙΔΡΙς {(εἰι}5 ΕΠ αἱ Πο5 νϊοίαγο. ᾿ 
Δελφίνων καὶ ἄχη υδὲ ὠποτρόπος, ἀδὲ ϑέοῖσι, 
Κεῖγος εἰ ἐμπελάσειε ϑυτὴρ φίλ" ἐθε χα (ωμὰ 
Εὐωγέως ψαύσειεν΄ ὁμωρφφίος ἢ) μιαίγεις 

Οἵ κεν ἑκῶν δελφίσιν ὠπιφρῴοσητα Ὅλήβρον.. 

ἴῃ {ΠΟΠατυπη ΠυΠΟΓΟ ῬΓΟΥῸ5 σοΠν ΘΙ, 
ΟγἹοῦς 



1. “Πεγιδμὺς Ἐγαϊοξέῤ- 27 
Ογοπ, 

ΝοπΊοη 18 ὃς οὐἱδίποιῃ ἃ ἀδοστπὶ υγἱπᾶ Ππηρῆε, 
Ζασαίαν ἰΔτῖπὶ ἀρρο αης. Οὐ]άαπη “γίοποῃ; οἤϊδ νο- 
ἴθμπτ, ὃς Ιά6ο ᾿ιχῖα ἀοΙρμϊπαπιὶ ροπειπ. [ἢ {τ ε]]ατ πὶ 
πιηοζο οοηίξιεπηζ, 

Ο451:. 
Οὐκ ἔχων ἕν ὅπ ποιῆσω ὁ Ζάΐς ἡ Οὐἱά ταὶ [ποτῖς 

4πιιοα Ζονειε δὰ ἰῃοίτὰ5 τεάθρογίς,, ποη εἰοχυίτοΣ 
Ἐγαιοξῥοηθε: ἔα] ἢ (6 μαος : ηυειππάιϊηοάιπι 
Ογάο 9 το ροπάδγθευγ νιΐροὶ ὙΤΠεραπδιὴ οοοίάϊ 
ποη Ροίδ : ἐαία!ς ατατς εἴας δ πυπάπαμι ργάᾷ 
[γυμέγαγεῖαν (απὶ8 2. ;Σ ΟΥ̓ΡῸ γαΐϑο τη ηεγοηΐ ἔατουαα 
[οροβ,͵ς ἱπτογροῦαϊε 7 πρίτον ὃς αἰ τούατη ἴῃ Ἰαρ᾽ ἀοπῚ, α]- 
τοΓΌΙη τη {Ἐς} ]4πὶ ρεγπηαταθαῖ, 774] ἀρο !ατίοποπι [τε]- 
ἴα: οἷαία ἴπ σαρίδο, ΠΟΊΕΙ Ο ογηηαπϊοὶ ὃς Ηγσίοὶ., αὐ ὃς 
ἀπα5 {{6}|25.. 4188 Ομ! Π8 νἸἀοθαπτιν, Δἀ ἀοηά45 ἀΧί. 

ΖεραθολΑτα 
Καλερῆδῃ κυνηγίᾳ δ᾽ ρεϑεὶς  ΑἸΈ δ᾽ αἰάάε . ἐν πῷ κων- 

γαίῳ κχαλυμῆβῳ ἐῤῥιπ]εντα. οἱ Οιοϑάνατοι. Οὐοά ἢις 
τερεχοῦς Ἐγαιοξρδηες ἢάθπὶ πο ἐεςογη. Οὐοά 
ἀς ἰερουιμ Πιρογίετζατίοπο ἀϊοίειι. . 1105 (0105 ὑπσερ- 
χύειν, ἀαίγ ροάς5,, ἔνα οὐπίου 11 ἀοοσπίςηάι Πιηζ, 
υἱ 14 νογπὶ πε, ΟἸΠ ρύοὸ οοτίο ἤαδοῖιγ ΕΔΠ088 
ὅς Μυ]οίεβ δ! αυδηάο Πιρογξαίατο, [ςἀ αυϊα Πος τα- 
ΤΠ115 ΘΟΟυ ΓΙ, ΠΟ 1 τατίοηο5 ἀςάιοίτογ, [ἃ ἔβδοιπά!- 
ταῖῖ5 ἰςρούθη σοΥτιπ} ἔπ σὶς ἱπά!οιππη, 8. 4ἰφαγίοος, 115 
ἹΠΊΡῈΡΠΔη 15 ἱπηραῦ655 οοαξὶος [1 40 “ασωῇο ρο- 
τεῦς δυΧ πτ πΉΠταγα, ααοά τοίοσε δα. 1, 8. ς, 
55. ὃς διγαύόο Αεφορ. 1. 3. ποο πη] οτο, οσαπΠὶ 446 ο 
ναὶ ξιογίπτ Ποίξοβ.., οἴ πΡοπ Θνοσεῆς ἀϊοαητοῦ 
ἃ Κέαγγοης ἀς τὰ Υυΐε, ἃς Ρήϊα 1, 8. ο. 29. “γἡΠοιοίρε. 
ἢϊς ἰδυάαξιιβ. ἀς ἰορούιμη {πρεγίβτατίοπο ἀρὶς 1. 4. 
ς. 5. ἀς Οσεῃ. αηἰπ|, [π {{6|115 γεοςη πάϊς οἴηηος ΘοΠ 
ΨΟΠΙΠηἴς | 

“ἤγρο. : 
Φοωγήεοσω ὃ ἡνομένη 7 ὙΟραΙ 9 {Π|α.,. Παυϊάς πὶ οχ 0 ς 

ἀοπφὶθ 
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ἀοπαὶῖβ αἰδογϊδυς ξαγοίαξγα. Μοῖρα ΖΕ (ΟΡ γ]!, χορ 
τείριςις Αὐτποῦ ποίξου.. οἰζας οὐίαμη Ῥ ὴο ἴῃ τταξίατα 
πείντα απαϑαῖον, ὄζος, πῇ σι δξὶν Αργὃς ἱερὸν αὐδάζον ξύ.- 
λον, Νοϊσηδηπι ἀρὰ νεΐογοβ ἀπρίοχ τ Πδ ραδεῖ- 
ὨΔΟΌΪαπι., χατάφρομα ααοά Η Φ[ γεὐὶο ἃ νέως μερὸς, ἐν ᾧ 
ξοῶτες ναωμωχϑσι. αποὰ ῥογὲὶ ἀρ. 4105: Η γσίπης γ6- 
γεδίμηρ νοζαῖς νἸάςτογ, αιοά Ογορμς γϑεϊσμέηνα, ἔνα 
ῬανὶΠιθπίιΠῈ οαΠοΟ ᾿ατιΠῈ εἴς να τ. ΕἸΟΤῚ ἀτιζεπὶ ροτείξ 
Ηγρίηηρε Ῥοῖίπ8 γερμασμίμης Τουρῇῆς., ὃς. σρόπες 
τητο εχ εἴπ, αὐ Η οἰγοβίο οἱ ἴμαντες δυ' κωπῶν, ἢ οἱ 
χατέχοντες ποὸς κὠὦπας δεσμοὶ Φδερμόπνοι. ΦΥΑΙο[  ρϑΉθΣ 
παπηοίαῖϊ 27.: Πὰς Π]α5. Οογνεαπίος 26. Η )σίπη νιρίητι 
τἰε5. ταηταπ),, ἴο.. παπιοῦο {το ἀγα ΠΊ ̓θ. ΡΌΡΡΙ ποῇ 
δά{ουρίο, ' ! 
οὐἾῇ νάμπλίᾳ χεύμᾶμοι ϑαῤῥῶσιν 1 ΝΙΠηΓΏπη υἱ αἷς. ΕΓ}- 
σία, πῈ Ποιηΐηο5. ἔγαξγῖ5. πανῖθιι5. ῬΟΥΠΠΠἰὈοΥΈΠΤ, 
Ἔγαμβροηος ὃς Η γρίηης 1τΆ... {τ6}15 ἀρποίοιηϊ , αἀ- 
ἀταϊε σ εγήρασίο ς ἀθοιπηατη αι ΥΓᾺΠ1, 

πὶ ' Ἐγϊάλημς. 
. ὉΠ ργυρίο βιδειβοαγείαν, Νέδα εἴς νυΐο Ἐγαῖσα 

βρεηες: οι χυϊάςπι ανίαϑ ποη Τυδίτια (οἸ πὶ αυτά α 
ςεἰς γ5., {ἀ Πιπηπτα ΠΡ Ογα τατῖ5 ἢ ἡποιη Η οἰϊοάογης 
ΤΕιΒιοριοογαπ. ᾿. ο. Ὡρον Ζε κἡ δ ζάσωρον ΠΟΠΊΪΠΑΥ ΓΟ - 
ἔοργε, Ξωτῆρα Ῥίαῖο, ΠΗ οπογης πόϊαμὸν δεπετὴγ ΒΥγ{4521. 
Ῥαγρρεηά Αἰγύπτιον Δία. Κρονίφίω Ρέμάαγης, χρυσυῤῥόϊω 
4}}} νοςσδηΐ, Τ)͵ο4,{ις 51:ς..}.1τ,ἀς ΝΕΪΟ αἰ, ταῖς εἰς ἀνϑρώ- 
πᾶς ὀυεργισίαις ὑπερξείλλει πεέντας τὰς καὶ τίωΣ οἰκεμβδίω 
ποταμός. Ῥγδίοξατῖνα τα ἃ ἀδουγία. ρετίταγ, ποῃ Εἰ 
ῬΓΟΥΓῸ5 ΠΠΡῸ]Α015. Οάπορμς ψενὸ {π6 1 'χυα Πὶς ἥπινίο 
τιδυιτοῦ (ὃς. ποη ᾿ππΠΊοΥ το οὐμτὶ Δα ΝῊ] οἵτία δὲ 1Π. 
τυία ) Ὁ 1115 ἴρῇ “ζγρο αἴπδπαῖαι. ΟΡ γοῦίμς ουτη ἢς 
ἀο(οεῖθις, ἐν ἄκρῳ τῷ σποδαλίω ἃὃἧ Αργες κείμϑυος λαμ.- 
χιδὸς ἐἰςήρ. δι ἢ Στὰ ὙΓ 

περίγειος ναλᾶται 1 ἴῃ. Μβ. φαίνετω 9 ἴεξά ἰρῆιοπο 
φοΥαρία ὃζ αὶ Οόγηραπίςο τοἰταθηάα, Α αἀυἰάτογῖδι5 
ϑυία. Εργραδοα ἢ οίφηιαμν ςἴδγ. ἀρρο !αθαζοτ, Ε77- 
ἐπτ' τ σίρε 



1, ΑἌ[ογίίιος Εγαίο πῇ}. 29 
σίνης ὃς Εγαιοβ». τΆ4. πυπιείδης ἢς}]5 Θείπη 17. 
τουτία εχυγο {68 δά άςῃϑ, 

Ρι εἰς Νοῖῖην. 
Βαξζύκων 1 Ὠς Βαιηδγος Πιρογῖι5 ἀϊέϊαπι. ἴῃ ΜΞ. 

Βοζόύκων ἰσριταγ ) ΤΠοποπα πη Δυζειη “υἱεμπηρ ὈΙο65 
ΒοιηθΥ οἷο. ἀρρο γα. [π ΠΌΠΊΟΓΙ5. Ῥγογ ας. οοηνςηϊζ, 

“δ᾽ ΔΟΥΑΥΊΗ2. 
[π Μβ. ἰεροδαῖαγ ἐυγνωμοσιυΐω ὃς ἐυχάρισος , ἰεὰ 

τἰγυτήσας νιιοίε. ΤΊος ταπτμπὶ [1{ε|145 ἀρπον!ῖ ἘΧΟΠι- 
Ρίατ. [εἀ οὔτ 1ρἃ Αἰταγ15 ἔογπια αιιαιταπὶ οχὶραῖ, 
ὃς Οεγηράπίοης ΟΌΠῚ ΕἸ γσῖηο ἴῃ 60 ΠΕΠΊΟΓΟ οοπίςη- 
τἰαπῖ, 1{|{ππ| αἀ ἀ!άϊ, 

ΟἼΟΥ ΔΉ. 
Δνπϑένης ἐν τῷ Ἡρακλεῖ 1 [Δοτππὶ γεοοηΐος Τ ἴος. 

1, πενίας ΤῸ πος τῖα]ο, Ἡρφχλὴς ὃ μείζων ἢ «δεὶ 
ἰοίος. 

Βέλος ὑξέπεσεν  δα[8 ποίυπ| ΕὉ ΕΠογοΗΪ: [ἀρ τ» 
τἰ5 ἕαταϊς. ἔπ. οὐ πυπαιαπ ἔγυγα πηιτΓο ΘὨτΟΥ, 

Σπένδει Ἴ ἴῃ Μίϑ. αἀπέυδει. 
Θηρίον  Νογαπε οἵῆπος νίπα ἃ τογουΐαγῖθι ρε]- 

{π|00}8. ἀη πη] τη ραππι οοηνεῃὶ. ὑπάς ποη ῥΥΟΥ 5 
αρῇιγάα οἷς ἴα ἀπδιτατίο, 4π ἔογαμη ας υὐοπῃ ΠοῸ 
Οεπίδυσι ροαπιοπ ἀεῆρπει, [π Οδίγοπε 24. [το }1ὰς 
ΟΙΏΠΕΟ5. ἃρηποίοιπίι : πη δοβιο!α Ἐγαιοβονος ὃς Ο ἐγ - 
"μαπίοης {ταῖταθπεὶ 8. Η γρίπης τὸ. δάμη, ΠΠ8ΠῚ 1Π- 
τεύνα}}ο ρεάτιπη, αἰτοίαιη ἴεύρο αἀάεπ8 . εγα ΠῚ νΟΓῸ 
Βοίιαπι νοοαῖ. ημπαῇ πο Ταυ θυ τη (δα αἴτατε 'π 
ΡΓορΡίπαυο εἤρι. . 

Οογυη. 
τ Κοινὸν ὅδε 1 ὅς. εχ δότο δου πη υ τη Βιπο ᾿ηἴΟΥ [6 
Ῥαγτισητον Η γάν 4, ΟὙάϊεν, Ὁ" Τογν. 
οὐ τον ὃ χρόνον. δῳ 1 5ς. φιαπάο ἤσιι5 γπαΐαγοῖς 
οὑπὶ, ἀξ αιυά τὰ Ουϊά. 1. 2. ἀς [α!5. 

᾿ρ τἰδὶ ἀμρα ἰάξίοης ῥαγοδὴς ἴ5. ἀγόογο βο,5,) 
Ὁ1)ὲ ημίϊο σείίάα βσιο ῥιδαηιην ἄδηα. 

Ουοάφα τειπροίαιῖς (οινὶ καὶ Ῥοῖαι ἀρΠπεαῃῖ, ρἰυτί- 



30 “βποΐαέϊο ἐς 

τὴ [ου ρίογοβ δἤδιαηϊ ; γατ οῃ πὶ νοΙῸ γϑάάϊε 1Ε}14« 
ρς ἃ πατυτά ἀπέϊαηι, [.. 1 ἀς ἀηϊπ). ο. 47. ηποά 
ἴς. αἰνὶ ρτοῆανίο πῆς Ἰαδοαπε. ὃζ ἰάδο δῷ Πυμηϊ]ς 
ταπ θα ΠΟΙ ΠΟΧΙΪ5 Δίποης. ΕἸ γείπης Ὀΐθοῖε ποραῖ 
απο συζίοῦ οο τοηροῦς ρουγαζιπι παδοαηῖ : [88 1π- 
φοη 5. ΑΠπαϊοπηϊοῖ8 ντά δία Ἰοσατα5, 516 }16 ἐοάεπιὶ 
ζετὸ πιοάο αὖ οπιηῖδι5 γοοςη δητι, ΗΠ “ποα οαπὶ 
Εν το ῥεπες δὲ Ηγσίηης 27. ροηαπῆ, Οόγηρπίοης 26. 
ζοϊππν δαἀπηῖίαῖ,, 10. 'ἰπΠ Ποχαγα αυϊηΐα πο Πονοιη, 
ἘΠῚ}, [4 οεζο ταπτιηηι τ 6|1α5 Ὠπππείαπ5. [ἢ ΟΟΥν 
{τε}}15 Πυρραξαπάϊβ πὸπ. ῬΥΟΥΠῚΒ. σοηίεητιιητῖ, Πα Ὲ}- 
ἄἀσιη σεγηηαπίοης οὗτο {δῖα τπ Οάτεῖς (ἘΧ ἀσποίοιξ 
“Ἐγαιοέρεπο:, Οεγσαμίσης ορῖοπὶ, ΕἸ γσίπης 8. 

Οαπι: “ϊπον. 
Ττο5 Π6}115 ἢἰς ἀσποίσιπε Εγα δ ρόπος ὃς ΗΕ γρίμης. 

ὉΠ πη ραρίπα νου Ποη 15 Οἱ εγηράπίεὶ ᾿ῃ ΟΧΟΠΊΡ]αΥ θῈ5 
οἵηπῖδι5 ἀοπάογαπτοῦ : ὃς ργοίπας μ18}] ἀς δος ἃ- 
Πεγίπηο ἀρὰ ᾿ρῆηπι σου, 

“6 γηίπηηθ διο 
Δὰ “γα: τησπἴοση (1 ῬΙαηπεῖαϑ ποντ᾿ ἀφύξας νοραῖ, 

ἴο!ς ὃς [υπᾶ ἐαπαιαπὶ τη Πιροτίογειη οἰαῆδηι ἐνοξγ]5 5 
ἴῃ Πυθα το ΠυπΊοίο Πές Εγαγοίξῥσησε: τὰ αθδηάο- 
“υϊάεπη πο ῬΓΟ 5 οτπὶ Η γγίσο Αἰ] τις οοηνοη!, 
Οροζ ργείίαπι οὐἱξ “οὐ ἠὲ Τ' ἀεὶ πομηοπο[ατιγάτη ἰΠ- 
τούροπείο, Ταὶ ὀνόμοτο δ πλανήτων διαφόρως ἐκλήϑη- 

σαν, χἱ αἰεὶ Τὰ χεύνε ἑχοίςε διαφωνία πολλὴ “γέγονε πολλοὺς 
Αἰγυπήίοις γὺ καὶ Ἑλλυσι “ὦ Κρόνα ὃ ἀςὴρ γαΐ τοι ὠμανρύ-- 

τατθ- ὧν, Φαίγων λέγεται" ἀλλο παρ᾿ Ἑλλησι μδρ κα! τὸ αὔ".- 
φήμον λέγετω ἅτω" «ρα "ὶ Αἰγυπήίοις Νεμέσεως ἐςήρ, δαὔ- 
τερος ὃ 4 Διὸς, χαθ᾽ Ἑλλίωας Φαξϑων, ΧΕ αὶ Δ γυπίες Οσί- 
ει8.- ὠςήρ' σεῖτιΘ- ὃ τῷ Ἀρέως. «δῷ υδὸὲ Ελλησι Πυρύφς, 
προ δ Αἰγυπήίοις Ἐκραχλέες ἐςήρ. τέταρτος ὁ τῷ Ἑρμξ χα- 
λέξτω, αἰδοὶ υϑὲ Ἑλλησι Σιτίλβων, φρο ἃ Αἰγυπῆίοις Ἀπόλ- 
λων. ἐςήρ. πέμπΘ- ὃ ὃ Αφροδύτης αὔθ) μλρ Ελλλησι Ἐμως- 
φύρ.. Αἰΐ ἰάρπι Αοἤ 65 Ετατοϊῆθηςπι ᾿πΠ Ηδστγ- 
ἴηςῖς,, τατίοπος Παγπηοπίοα5 Ρ]αποίαγιπι δὰ μρυ τὰ 

οἴο1- 



1», ΑΠεγίγμος Ἐγδὶοβἦ, 21 
ἀείοδεῖο, 7, φεῖπς 6ὰ5 ἢς ΡΥΟΡΟΙΪ, ἢ ζωσδραχκὸν κύχλον 
ὡς ἐν ὡρμονίῳ τοΐξιν ἔχφν φϑό[γε “5 ὃ χρωματικὴς εἴ)6.. 
ζώγυδι«. δ ἢ τὰ Κρόνε ἐπέχειν λόγον ὃ ἐνωρμονίε δ᾽ δὲὺς.. 
ζώγωμνον. δ ὃ τὰ Διὸς πίξιν ἔχειν ἐν μεσικῇ φϑύζγε “Ὁ χα- 
λιμένα «)ωτὸνε “γεζ ἀ [μένε,Σ ὃ τὰ Ἄρεως τάξιν ἔχάν φϑῦ [γε 
σῷ χαλερᾶε Φἰοαμέσα᾽ δ' ὃ Τά Ἐρμᾷ πιίξιν ἐπέχαν φϑό[γε 
«οὶ μεσιχοὶς ἃ μέσης. δ' ὃ τὴς Αφεοδίτις πιίξιν ἔχ αν φϑό[γα 
λελορμῆμε μέσα διατόνε,, ὅζο, 

ΟἸγομίη: 7,“ἑϊφρ. 

Οὐδησαδιη ἃ (Θου}} ποῖ ΑἸ γοποιη!ς ἢίς οἰγοιι: 
[05 ῬτΟΥΠΙ5 ΠοΡ ρα, ἀρια νεΐεγοβ ΤηΔΡΠΔΙη ἄϊσπα- 
τίοηςιτι παδυτ., υἴροτς ἃ Ναῖυγά ἱρίᾳ ἀοἤρπαδξιϑ - 
ἀξ ἐο τηδηηῖη “γαΐες. Τῃ ἐ) υἵάςπὶ ἀογρτίοπο τηὰ]- 
ἴιις εἰ “2724: ἀρ. τ. Δἤγοη. κερίμοι Τ᾽ είς αἱζ, 
ἔων δρᾳτὸς χὺὴ μόν) πὶ ὃ σφαίφος ἀϊδιυτὸς,, Δ ἄγλιων ὅν.- 
σχὼν νοήτων. 

σΟ ΝΘ ΕΖ,1. 41; ΝΜ  ὺς 
ἐ9᾽ Ογάο ῥγο ἀϊσνογῇς {εμδ. 

Ἐγαοθβ. Ρίοί. Καὶ δρἰογῸ 

(σ᾽ Βα αἰ 

ΡΠ ΡΙΤΗΝ 18. 8 725 
7 μηγ 5 4ο' Ῥίεϊαεςς. 25 Δ) 82 
Οελπϊὶ 17. ΒΑ ΜΘ 
ΓΑ ΖᾺ 17 13 1 

Ζεο 19. τὐδὸ τὰ 
ΨΊΤρο 1ο. ΣΝ ΩΝ 
1ἰδνὰ οι.  εο 
δΟΟΓΡῚ 5 10. “241. 12 
δ ΑΘ ΑΥΙΗΣ 1 ωι τῷ 31 
{ΡΣ Ζ ΩΣ ΦΑ ῶΣ ΔΏ 
“12 μων εἰς 47 ΑΔ 
Ῥίες 39. 34... ἡ.2 
ΦΥα Λήϊποῦ κα ῦς 2Ὁ 
να Μα7ον, Ἡξίϊεε 24... 35. Χ6 
ΤΌ αοο Ὅς Πρὴὰ να 
Περβεία 15 δ “10 
Βοσίξξ Ι͂4 23. 29 



“μηοί αι] 265 
ΟὐΟΥΟΜΩ 9 8 8 
Ἡεγομίςς 10 Ὧϑ μοὲ 
ἔγγα σης οὐ, 9 10 ἼἫΙ 
Ογδημα 12 το...28 
σαι. νονῖϑον βου 
7 εὐ [ἐπ 1ϑι: ον 9 
“για Εὐϊεδὲς ὃ 1; ,27 
ΦΕΥΡΟΜΕΑΥΙ 17 20) 80 
δεῦρεῆς Φ 18. 26 
δασί Ἔα ἅ 5 8 
“4η1|4 4 1σ.. τῷ 
““η. 05 ο 7 
Ῥείμβί: 9 ΤΟ τὸ 
Ἐφπομάμα 4 4 
ΖΦ ερα [65 18. 20 24 
“ὙΠ . 20 235 ναϑᾶ 
ΖΥἹΩΉ ΠΗ ΗΜ 3 4 4 
Οονῖα Βεγεμίςες τῆ ο 15 
ΟΣ 13.1.25 ὙΌΣ 
ΟΥ̓ϊομ 17. .38. χα 
ΓΑ 14 εὐθὴς 590 
Ζερι5,.,. Ἵ ΤΣ, οἷς 
σαῖς Λα] οὗ 20. 22 2ῶ2 
Ομηΐ ΠΜϊη. 3 [2 5 
“3:50 πάυὶς ΔΑ “5. 
[Δ ΟΖ 20) 22 37ζ 3 
Ζηρης 9 Ι9. 19 
γάτα 27 “ΠΏΣ 
Ογαΐοῦ ό 7 4 
ΟοΥυς ἢ τ 7 
“γα 7Ζβηγιᾧ. Ξ 7 σ 
Οὐγοπα «4μ|}. 12. 3 ΤΣ 
ῬιΙ[εἰς «μ|}, ο 18. Τῇ 
Ογπς ο ο 13 
ΤΡαηϊκχ ο ο ΟῚ 
“Πηας ο ο 12 
το ᾿ ο ο 23 
“ἔρις αὖὶς ἱηω, ο ὸ 1 
“ρ9ς. Μμσα. ο ο 4 
Ομηϊι ἰξο Ο Το 
ΖΥΙάηρ. ΑΜ}. ο ο ς 
ῬΙ[οἷς «οίι0}5. ὁ ᾿ οΟ Ν μ᾿ 
Τρογαΐο ρμὶ[εἰς ΔἸμῆ. , Ο Ω 7 
ΤομοΙἢ ΑΗ (ΕΥ̓ «ἌΡΙΟΥ 10. οΟ ο ι8 Ἡγάγηϑι ο ο ΩἿς 



᾿οὐξιξν αὐηροῖς σύρέῶν Ὁ ζητέρϑρυον. ταῖν δὲ Φιλοπόνως ἔπι 

33 

Ἑρᾳατοσδενς τὸ κύον Δισλιασιοισμύς. 

Βασιλει Πτολεμθηῳ Ἐξρατοοϑενης 

Χώρειν. 

ΩΝ ὠρχαίων πινεὶ πραγῳδοποιοῖν Φωσιν, εἰσεεγογ ἐἰν ἢ. Μώόνω 
τι Τλωύκῳ κριΐεσκδί οἱ ξοντοι τοίφον" πυϑόμδρμον δὲ δε πτωντοι- 
χϑ ἑπκρυτύόμνλεδι» ἐΐη. εἰπεῖν, Μικρόν γ᾽ ἐλεξας βωσιλικῷ ση- 

κἂν τάφε . Διιπλάσιον ἔφω.,τῇ δὲ τῇ κύβε μὴ σφαλῇς; Διπλασεοίζων 
τ-᾿ “ ᾽ ΄ὔ ͵Ν7 9 Ν ΡΞ 

ξηοίσον κῶλον οὐ ποίχει τοῴε , ἐδόκει ᾿διη κφυρτη κέναι" τὰ »» “ππλούυρωών 
ε -» 9 ᾿ 
διλασιωσθεισῶν, τὸ ἐς ἐπίπεδον γίνετοι, τεϊρω τλοίσιόν, τὸ δὲ φερεὸν 
2 , " “" -“ Γ Ἑ 3) ͵ 

ὀκτοιυλοίσιον. ἐφητέϊ δὲ χἡ παροὺ “οἷς γεωμέτραις, τίνω ὧν τις τρόπον 
Ὁ δὲ ὃ ἴον ὧν τι αὐτοῦ ογή δι ἔσφεν" γ5 οκοωλεὶ Ὁ δοθὲν σερεὸν ΡΥ ον ὧν τῷ αὐτῷ ογήμφτι θυ πλωστοίσηεν "Ὁ κοῦ λέϊτο 
Ὁ φιὅτον φοόβλημφ,.» κύβε δελοσιωσ μός. υἰοθέμδυοι » κύβον, ἐ- 

τον την δὲ αλασιῶ σου. σποίντων δὲ ͵ ῳπορέντων ἐπὶ πολυ “εώνν, 
-“ , « ΟΣ » ͵ ε 5. Ὥ -“ 2 -“ 

«ὥρόοτον ἱποκρούτης ὃ ΧιΦ. ἐπενόησεν, ὅτι ἐδν σύρεθη δύο σὐϑειῶν 

φραμυμνῶν. ὧν ἡ μνείξων “ ἐλοίοσ ον» ἐςὶ διπλασία, δύο ινέσοις οὐνοί- 

ἡ σηον λωβέϊν οὐ συνεχεῖ ἀνωλογίᾳ, διπλασιωδϑήσεττο ὁ κύξ(Θ», ὡς-. 
2 

τς τὸ Σπόρημον οὐτῷ εἰς ἕτερον οὔ ἔλωοτον Σίπόρη μ(ο» χφιτέσρεφεν. μυεΐξὰ 
“ιρόνον δέ τινά φασιν Δηλίες ἐπιβαλομϑύης νόσ'Ξ κφιΐοὶ χρησμὸν δισλα- 

-σιώσο τινοῦ 3᾽ Οωμυῶν ἐπιτοιχιϑένίζες , ἐμυπεσεῖν εἰς πὸ αὐτὸ Συτόρη (ον. Δ74.- 
περνψαρϑδῥες δεζ(αοὸς) τὸς “ποιροὶ τῷ Πλώτωνι οὖ Αχφωδὴ ΟΣ γεὼμυέτρας, 

ἀδόνων ἑφυτοῖς, 

ΚΘ ζητέντων, δύο δυϑείσῶν δύο μυέσοις λωξεῖν, Αρχύζως ἕ' ὁ Ταρωντὶ- 
γῷῶ- λέγετε «ἰο ψμνικυλιν δρῶν δύρηκέναι » Εὐδοξ. δὲ «ἢ κολε- 

εὗόων κρυμυστύλων γρωμυμνῶν. συμυβέδηκε δὲ πεῖσιν οὐτοῖς Στοδεικτικῷς 
2, 2λεωφένομ" χειρεργήσοιη δὲ » τὸ εἰς χρέϊαν πεσεῖν μὴ δυύωοχ, τλζὸ ἐπὶ 
ῥρωχύτι τῷ Μενέχμνε,, κὸη τοῦτο δυηερώξ. ἐπινενόη δὲ τις ὑφ᾽ ἡ- 
"ων ὀργανεκὴ ῥαθίο,, δὲ ἧς δι ρήσο “ες “5 διϑεισῶν αὶ μόνον δύο 
ωξσσες , οὐδ᾿ ὅσοῖς ὧν τς ἐπιπέξῃ. τῶτε δὲ δὐφεσκορμδός δοωυησόμνεϑοι 
ψϑόλςς πὸ δοθὲν σερεὸν “ποιρῳ)λη λοχροίμυ μθις “ἰβιεχόμϑμον εἰς κύβον 
ρθοσοῦνοη , ἢ ἐξ ἑτέρε εἰς ἕτερον “χη μοτίξειν , ΚΘῊ ὃ μθιον ποιεῖν (Β ἐποιύ- 
ων Δ)φτηρδνίζς τίν) ὁμοιότητος. ὡς τε ΚΙ βωμοὺς, τὸ νωδς, δωυη- 
σύμνεϑοι δὲ κι ἴδ ἥ΄ ὑχρῶν μέτρα νὰ ξηρῶν, λέγω δὲ οἷον μνετφητ δὲ μνε- 
δύμονων εἰς κύβον χρυ ϑισοένου! , Ὁ ὃ τότε πλούρφς οἷν υνετρένν σοὶ 

᾿χότων δεκοχοὶ οὐγζέϊου πόσον γωρέϊ. “χρήσιμον δὲ ἕξοι, τὸ ἐπινόη ρος » ΚΘΗ 

Οἷς βελοιϑῥοις ἐποιύξειν πρυτοισπελτιοὶ ἢ λιϑόξολω ὀργώνοι. δε “Ὁ ἀγέ-. 
λογον ὥπωντο αὐξηϑώζαι, Ὁ τοὶ πτούχν, (ὃ ζὶ μυεγέθη, κῦἡ (δὶς κριίζωτε ήσᾷς, »ῦ 
ἵξς χγοινικίδοος,» ᾧ πὸ ἐμυρουλλόρϑμα γείΐσφῃ, εἰ μυένοι χα ἡ ΟΞ λὴ ΔΙ͂ΟΝ 

ΒΡ ἐπαυξη- 



34 Τὸ κύβο Διπλασιασμός. 

ἐπαυξηϑάδωι!. τοῦδΐῳ δὲ ὁ δωναωτοὶ γγυεῶς ἀνδὺ ἢ 35 μίσων «ἱ ἰσεῶς" 
τἀ δὲ λπόδειξιν κἡ τἀ κουτωσκσυ ἀδτξ λεχθέντΘ. ΣΝ ποραφὰ 
σοι- ᾿ 

“ λ 

Ξ Ἃ ζ) θ 

δεδόδδωσον δύο ἄνισοι σὐϑένωι, ὧν ϑεὶ δύο μέσοις οἰνοέλογον δρᾶν οὖ 
σεουεχεὶ οἰνωλογίῳ » αἱ ωε΄. δϑ΄. κὶ κείδγω ἐπί τιν. σὐβείας “ «θ΄. «σοὺς 

7 Ἵ ᾿ ν" ͵ὕ 7 ι ἈΣ"- ε “΄ ͵ ͵ 

οζ΄. ζί. ιθ΄. καὶ ἡχϑωσοιν Δἰάμετεοι ον αὐρῖς αἱ αζ΄. λη. ,0΄. 
͵ 

ξσονττο! δὲ οὗ“) 1 πωρφῴ)ληλοι , μυὲνοντίΘ» δὲ τῷ μέσε ποιρῳλληλομροέμυ- 

πρὸς δ΄. χκΥἡα ὡς ὠρά ἡ ε΄ πρός βζ'. ἡ βζ΄. πρὸς γη΄. ὁ ἡ Ὑη. πρός δ΄. 

τ. ῬΕΓ ὅ.ργορ. 110. 6. ΕἸειη. Εὐο]. ὅζ 28. ργορ.- 1}. 1. 
2. ῬεΓ Οὐυαγταιη (δ χτ]: ς 
3. Ῥεγ [πα φοϊηαιῃ 4! η1» δ ἀξοιηατῃ οἔζαγαϊη 4υ 1 πε]. 

χημιέν ων» 



Τὸ κυδῳ Διηλασιασμ οὶ 25. 

χημδόέων, σ᾽ αὐτῷ δὲ ἡ ληόδειξις στουτομνώτερφν φρῳζοιδύη κ τὸ 
ἡγῆμ(φ.» μνετ᾽ αὐτὸ δε ἐπίρρωμικῳ. -σσογεχράάφθω ουὼ σοι τἡ ταῦτα,» 
ἵνα ἔχοις »κὶἡ εἷς οὖ τῷ ἐν αϑή κῳτι. τῶν δὲ δύο φγηβρφύτων τὸ δούτερον γέ- 
2ραπ' ον τῇ σήλῃ. ᾿ 

οὗ 

ε Ζ ἤ θ 

Δύο ἢ δοϑεισῶν σὐϑοιων δύο μυέσοις εἰνούλογον δρῶν εὖν σευυεχεϊ ἀνα- 
λογίῳ. δεδδόγωσον οὐ «ε΄. θ΄. σεωνοίγω δὲ τὸς οὖ τῷ ὀργοΐνω πίνω- 
κας ἕως ὧν κρφιτ᾽ δ αν γἤνηται τοὶ «, ς, γ, οἵ, σημνέϊο,. γοείσγω 
εἷς ἔχῃ ἐπὶ τῷ δουτέρα «ήτο». ἔσιν ὠρῳ ὗς ἡ ὧκ πρὸς κβ, ὦ 
ΚΖ τοῖς ε. δ ποιρφιλλήλοις ἡ ἐκ πρὸς κῷ. οὐ δὲ τοῦς αῷ, βη, αὶ ὅκ 
πρὸς κη- εἷς ὥρῳ ἡ εκ πρὸς κζ, καὶ κζξ πρὴῆς κη. εἷς δὲ αὗτοι τορὸς οἰγλή- 
λας, ἥτε ἀξ. τρῷς βζ. κοὴ ἡβζ' πρὸς Ὑη. ἰσειύτως δὲ δείξομδν, δῇς χὶἡ 
εἰς κὶ ζβ. πρὸς γη. ἡ γή προς 619. ἀνοίλογον ἄρῳ αἱ ὠε, βζ. γη. οἹ3-. 
ἡυράυττρ ὥρῳ δύο 3" δοθεισῶν δύο μέσοι. ἐών δὲ αὐ δοθεϊσοη μὰ ἰσοη ὧσε 
πούς (ε. ᾧ. σποιήσοωντες οὐὐτοῶς οὐνοξλοηον ἴφὶς “ε. δὲ τώτων ληψόμυε- 
9. ἴϑς μυέσοις, ΔῊ ἐπονοίσομϑυ ἐπ᾿ κείνως, κὰ ἐσόμυεϑοε πεποιηκότες 
τὸ ἐπετωχθέν. ἐοὶν δὲὲ λείας μυέσοις ἐσπιτοόχ.)ὴ σὐρέν, ἔτι “λείες πινα- 
κίσκες κριτωφησόμυνεϑες οὐ τῶ ὀργωνίω͵ τοῖν ληφθησομϑόων μνέσων » ἡ δὲ 
δπόδειξις κα αὐτή. 

᾿ 
Ἑΐ κύβον ἐξ ὀλίγᾳ δεπαλοίσιον ὦ γαϑε τοὔχειν 

Φροίζεαι , τί φερεζ πᾶσαν ἐς ἄλλο φύσιν 
Ἐύμυετου μφρφῶσοι » τὸ δὺ τοι ποίρο; κοὶν σύγε μ(φίνδράῳ 

Η σιρθν. ἢ κϑίλῳ φρείατί(Θ» σύρὺ κύτ.. 
Τῇ οἱ, ὠνμνετρήσοιο μυιέσεως ὅτε πέρηρυσιν ὔκρθες 

Σιων δδο (οί, ς διοσὼν οὐτὸς ἕλης κρφινόνων. 
Μηδὲ σύγ᾽ Αρχύτεω δυσμήχωνα ἔργα κυλίνδρων, 

Μὴ δὲ Μενεχμνείες κωνοτομυεῖν πριοΐδας 
Δίζηαι. μυὴ ὁ], εἴτι ϑεκδέ(- Ἑὐῤέξοιο, 

Καΐμυπυλον ἐ[γρριμυμνεῆς εἶδιΘ- ἀναρραφεδ. 
Τοῖςδὲ σὺ εὐ πιναίκτουχ μνεσόχρωαφα μυυρήα τεύχρις 
Ῥεῖᾳ κεν οὑκ πούρε πυϑιμυέν,. ρχό "(Ὁ.. 

Εὖ αἰὼν ΠΟλεμναῆε “πατὴρ ὅτι που δὲ σιωυνήδων, 
Παΐνθ᾽ ὅσες τἢ μυέσους κὶ βασιλεῦσι φίλο 

Αὐτὸς ἐδωρήσω τὸ δ᾽; ἐς ὕξερον δροίνιε Ζεῦ, 
Καὶ σκήπῆρων οκ σῆς οὐντιοίσᾳε γερός. 

Καὴ τοὺ ὦ εἰς πελέοιτο, λέγοι δὲ τις ἀνε ρ(φ, λεύσων 
Τῷ Κυράναίς τῦτ' Ἐρρτοσλέγε(Θ», 

ΑΝ ΝΟ 7. 



36 ἐάκοςς νεῖ 
Απηοίμεομές ἡ5 ἀρ] οαηομορ σηδὶ, 

Μι τῷ Τλαύκῳ χῴτασχάζοντα τώφον 1 Ο'άηΟ ΗΞ 
ἰὙ Δ ετας 2 κοῖς τορὶς Οτὐετοηῇιπ) εχ Ὡαβρίας ἢ- 
1π|58.. 4.ἱ 1π ΠΊ0}}18. ἀοτο [τ εγὰ8. ἀϊοιζοῦ : ἀς οὰ- 
[5 [Πρ ]οἢγο ππεπηϊπούπης Οἱραγοῦας ὃς ῬΑ ρθάτη:) 
ἀϊοπηῖχας Ροϊγίάμηρ βυρίνυμη. ἰπ {Ππ4 πὰ ἀϊπι- 
ὅπη. Ἡΐπο δοοορῖα τοίεγιαῦ, ργ πιὰ οσοαίο ἴῃ οἱ!- 
ὉΙ. ἀυρ!ϊοαϊίοπεη ἀπαυϊγοπάι.,, σγαἀυίαας ἔαξηιβ 
αὐ φείρίεχι {π|π8. ῬγοΌ] ει πηδῖι5. (Ο]υτοπεπὶ : [τὰ 
ΛΓ ΠΟΙ ἀπιαῖ., ὈΥΠΊΟ 10 Ἱπαυγ πα! ἁγάογε [πα τ1Π| 
τοι πέϊο. ἔπιηϊοβ ἂς πονοὸ δάἀάϊαϊς ΠΟΙ ΡΠ ου ΠῚ 
οἵασυΐαπι. αυοὰ Φιμέαγερης ἀς δοργαι. Ὁαῖ. ἢς 
ζόπορρίσμι ἔπιε γεξευτ, δηλίοις χὸ τοῖς ἄλλοις Ἑλλήσι 
σαύλαν δὴ πα εόντων. χοκῶν ἐσεῶτωα δισλασιάζοσι ἃ ἐν Δή- 
λῳ βωμόν. Ἐπ συϊάςῃι ἰἰοες Ραίο πιεπίοπη οὐδου}} 
ποη αἄθοὸ φιΟἰοπηατῖβ {{π|π8 ΤΟ] ατίοποπι, 4υδπῃ [1-- 
τοίαύαη ὃς Μαιῃείςοβ Πιυάϊυμη {ροΐϊατε αἰχοτίαῖ» 
παυάσπι ἔΔ0}}} ποροῖῖο ΕὔσοξΘ- ὁ κνίϑιΘ-, ἢ ὁ κυζι- 
κίωὸς Ἐλικον συωτελήσφεν . ῬΙοϊπάο ποάϊτις5 [60 ν]ηά!- 
(ὁ πη πίη). ἀϊσπῃβ νιἀοῦδεαγ : τρίς ὨΙΒΙ]ΠΟΥΠΪΠῚ15 ΟἿΠῚ 
δηάοχοὶῃ εοάοπη ἐποάαπάο ἀο[πάανι, αοηπαάπηγοάίι 
ὃς “γεγεας αἴαχυς “ήεπεοίρηης ἔξορτο  υϊπῖπηο ροί 
1Πογυπὰ τ ἀ1α.. φὰς ἔοτς ἴῃ ΤΠοοτιᾷ [ς Πξεδαης, τηο- 
Ἑ(Παπιοὰπι γοροῦτ ΜοΙΟΪὈΙΪ ἀγεβοίῃπι Ε γαεο ἐρεμε.; 
Πεο ποῆ ὃς “ροβοιβ αηϊπιος δά ἀϊάϊς., οὐ ᾿π οοάοπὶ 
αάϊο ἔς. ὃς ἱπροηΐα [4 ἜΧογοούθηῖ : αποα οἰίατη ἀ6- 
ἴπο6 05 ἔεςξίς “γοῤίνοάρς., Ηεγο, ΡΡ]. ΒΥ Ζαμπτίας, 41- 
Ῥοϊομῖης ῬεΥβαι18, Ὁ Ἰοοίες, ὩΡάρρη9) δου. Ν᾽ ἱοογαορ:. 
αἰπαια: ὩΣ Ε μτοοϊηης ΠῸΠ ῬΓΘΓΟΓΟΔΠῚ.). ΟἿΪ ἹΠΠΡΓ]- 
τὴῖϊ5 ἀεθοίιγ,, υοά Ρ᾽ τ ΠΊΟΙΠΠ., 4108. ΤΠΠΕΙΠΟΙΓΑΝῚ 
Ἰλθουοβ.. Πᾶς 6Χ ραῦΐε ποῃ ρουϊουίηζ. [πιὸ ν οῦῸ ΓΘΟΥΠῚ 
ποῦ Ποπηΐποβ δἰ 4υατη ἰδυἀϊ5. τπατουίοπη ΠΟΙ το] !- 
ἕδη φιατυ!αδυηάϊ ἀσηοίζαπτ.,, Παυ!άοτῃ ΤΥ ΦΥΗΣ, 
Ογερονγὶης ἃ Τἱποοπεῖο,, ὃς Κοπάλας δ μβη, αἴας, ἴπ 
Τοίαοο ἢος ρυοδίεπηαϊς ἀϊπουξίςπάο [ς μαϊαζοίεβ 
ἴο]τος οαπηλαπὶ ρα Ἐἰογίης,. 

γπὸ 
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Ἐρανϑένος Μέϑον ὃ γὴς αὐξιφερείας. 

ΠΟ τῷ αὐτῴ κέδν φησιν ( Ἐρρϑϑένης) ἐνρν ἡλμῃ Συήνζο 
ΧΦῚ Αλεξωώνδρειαν. Ἐπεὶ οὖν μέγιφον τῶν ον 

ζξδανοὶ 9 δέ; κϑὰ τὰς ὑπτοκειιές 

»Ὲς αὐτοῖς α' γῆς κύκλους μυεγίτες 

εἴνοῦ οἰνουγκφήως. Ὡξσε ἡ λέκον ὧν 

δ λα Συΐζώης [ Αλεξαινδρείας 

ἥκοντι κύκλον Δ γῆς ἡ ἐφοδθ» 

λιτοδείξῃ ἄυτη, τηλικῶτός ἐφιν ὃ 
μέγεςΘ» τῆς γῆς κύκλῶ». φησὶ γν 

τοίνεων, Φ ἔχει: ἅὅτως, τί Συήνην 

ιὐσὲ τοῦ πρρῷ ,πφοπικῷ κεἴαχ κύ- 
κλῳ. Οπόταν ὅν οὖ κρφυρκίνῳ »γυό- 

εϑιυΐθ. ὁὕλιῶ», χῷὶ ϑερλνοὸς ποιοῖν 

τξοποὶς εἰκριβῶς ἐρεσερωνήσῳ» 
ἀσκιοι γένοντο οἱ ΄ ὡρφλογίων 

γνώμονες οὐνουγκφήως ᾽ χουτοὶ κού- 

δαὶ ἐκοιβὴ τοῦ ἡλίου υσερ- 
ῬῈ ΧΟ σοῦτο γίνεσαι λὸ- 

ΠΕ ἐπὶ σωδίες τοιωκοσίες τίὼ 
δ[ά ἐνετϑον. Ἐν Αλεζωνδρείᾳ δὲντῇ ἢ 

οὐτῇ ὥρῳ δστοβ αἰ γλεσιν οἱ ἐ- 

οφλογίων γνώ μθνες σκεεἶν" οὖπε 

χυδὸς ἄρκτῳ μ(οῦλλον τῆς Συάδης 

τριύτης ὦ πόλεως χει ϑύης. Ὑπὸ τι 
μέση βρλνῷ “οἰναν Θ μεγίστῳ ν εΝὺς- 
κλῳ Ἃ πόλεων κειμένων Η ὧν φξι- 

αγεέχομϑῳ «ἰξεφέρφαν Στὸ Ὁ ἄκρα 
ἃ Φ γνώμονθο: σκιῶς, ἐπὶ τ 

βοσιν αὐτὸ τὲ γνώ μον» ὃ φ ὧὖ 
Αλεξων δρείᾳ σρφλογέε, αὕτη ἡ 
αὐξεφέρεια τρόμῳ ἡγνήσεδ το 
μυεγίφε ω οὐ τή ἡ σγχράφῃ κύκλων, 
ἐπεὶ μεγίσῳ κύκλω υἡσόκειττοι ἡ 

τῇ ἀρφλογίξ σποφη. Ἐς ἄν ἑξῆς 
νοήσφη μδυ, συϑείως ἰῷ ἡ γῆς οα- 
δα λομυένους ἐφ᾽ ἑκῳτέρε ἕ γῈΣ 

μἰϑνων» φὸς τι κέντρῳ τῆς , γῆς 

συμυπεσϑνττο!. Ἐπεὶ ὄν τὸ οὖ τῇ 
Συζόμ ὡρφλόγιον καΐοὼ κοίλετον 
᾿ἰσόκεΊτοαι ἡλίῳ, ὧν ἐπινοήσω- 

(δ εὐϑᾶαν δαὶ τὸ ἡλίς ἥκε- 
σὰν ἐπ᾽ ἄπρρυ τὰ ὡρολογίς γνώ- 
μθνῶ Ἵ μία »βυήσε συ ϑείο, ἡ δυτὸ 

Φ'᾿ ἡλίε μιξφι το κἔγσθς ζὰ γῆς 

κόσμῳ οἱ μυεσήμω- 

ὦ. Κένθον τοι Ηλίε. 
Β. Κέναθον τῆς γῆς. 

ΎὝ. ὦ- ,Διαφορῳ μέρη Φ᾽ ΗἩλίν. 

ς. Γγώμνων Συήνης. 

ζ. εἸδιον Αλεξαινδρείας. 
ΦηΣκιὰ Ὁ γνώμν.ἢ σκώφ.ον Αλεξ. 
γ" ζ. Σκία φριφερείας Ὁ ὑλίς:. 

ἡἰχ ἀσθών 



᾿ τυ 

8 Μέσρον σῆς γῆς αὐδαφερεία «." 
ἥκεσοι. ἙἘδὶν ἂν ἑτέρων 60 ἕτων νοήσευρδυ Στὸ τῷ εἶκρῳ τ σκιῶς τῷ γνῶ- 
γνώμονίΘ-., ἐπὶ τὸν ἡλιον οαἰναηθμνένάν Στὸ τῆς οὖ Αλεξων δρεῖκε 
σκοφης, αὐτὴ χϑ ἡ φοξϑειρημένη συϑεϊα - πειροίγληλοι »βυήσοντωι, 
δ σὲ Δ[᾽οφόρων γε τῷ ἡλίᾳ μεροῖν, ἐπὶ ἰῴφορῳ μέρη “ γῆς διήκεσοι. 
Ἑΐς τοαύζς “οἰνωων ποιρφῳλλήλες ὅσοις ἐμυπίτηει συϑέϊα,, καὶ Σ'πὲ κέἔντος αἢ 

γῆς ἐπὶ ἢ. ἐν Αλεζανδρείᾳ γνώμονα ὕκεσοι, ὥτε ζὲς ονίγλαξ 7ω- 
νέας ἰσοὸς ποιεῖν. Ὡν ἡ μυέν ἐφ! , τὸς τῷ κέντοω τ γῆς κοιτοὴ σύμνπωσιν ἕξ 
σύϑών, εἷ »πὸ ὁρηλογίων ἤχὅησον ἐπὶ τὸ κέντθον “ἢ γῆς » γγνομνένη. κα 
δὲ κοτοὶ σύμυπἼωσιν ὄκρε τὸ οὖ Αλεξων δρείᾳ γνώ μον»; καὶ ὃ ἐπ᾽ ἄ- 
ερφς αὐτῷ ἃ σκιῶς ἐπὶ Ὑ’ ἥλιον Ὡ] αὶ Φ πρὸς αὐΐξν Ψαύσεως ἐναωχϑ εἰ- 

σής γεγγνημυένη" Καὶ ἐπὶ 2 τοὠτης βέβηκε αἰξιφέρεια. ἡ ἐπ᾿ ἄκρας 
σκιᾶς τῷ γνώμονθ». ἐπὶ τω δώσιν αὐτῇ «ἰδιωχϑ σοι" ἐπὶ δὲ “ὃ 

σρῆς τῷ κέντοω αὶ γῆς ἡ Στὸ Συΐης διήκουσοι εἰς ̓ Αλεξών δρείων. Ο μι9ι- 

Φ ποινεν αἱ «ἰδεφέρειαλ εἰσιν οὐγλήλεις, ἐπὶ ἴσευν γϑνιαἷν βεξηκῆμι. 

Ον ὄἶρφ λόγον ἔχει ἡ ον τῇ σκοφῃ » Φὸόός τὸν οἰκέϊον κύκλον , ηρῦτον ἔχε: 

λόγον χϑη ἢ ἀπὲ Συΐωης εἰς Αλεξοίν δρειων ἡκουσοι. δέγε ὦ τῇ σκοίφῃ - 

σεντηκο σὺν μυέρ(ῶ» ἑυρήσκεται “ρα οἰκείου κύκλου. Δεξ οὖν εὐνουγ κοήως 
δι τὸ λδυτὸ Συυδώης εἰς Αλεξοίν δρειων ᾽ ἔσῃ μ(9.. πεντηκοσὸν εἶνοι! μυέρίΘ» 
σοι μυεγίφου τῆς γῆς κύκλου. Καὶ ἔσι τϑῳ», φοιδίων πεντοικιοαχιλέων. Ο ἄρω 

΄ ΄, ΄ ͵ 3) ,ὕ ν ε ᾿ 7 
σύμωποις κύκλ(Θ», γίνε) Ὁ μὠνολοίδὼν εἴκοσι πέντε. Κααυ κα δι Ἐραφῶδες 
ξφοδίθ. τοιαύτη. 

ἜΤΙ ριαά 7. 8΄. αὐ Παάϊα ς᾽ οοο. 
τὰ δία, 1. δὰ Πα. 7οο, 
Αὐγουπηξογοητία ται οΥ δίδἀ! ουΠῚ 2 κ ΣΟΟΟ. 

ΟἿΣ πιπΊεο5 Ποίοο οούτσοπάοσ Γα!οἰριαηΐ, τα «αἰςια 
ἴο5 ροπιπέ. 

ἸΠρταά, γ. 2’. Δα οι ἰα 5 οδο, 
1τὰ φταά, 1. «4 Παάϊα 671. νεῖ ροίτι5 (ςογγεζξηο.- 

Ὡς Δα ΠΙδιτά, εχ εο αιοά δ᾽ γεπο ὃς “4]οχαηάγία λοη ἢπξ 
Ῥγαοι[ὰ ΠΡ δοάεπη πηῤτ! 4140) ὅοο. 

Τοίλαας οἰγουτηξοζοπία οὐ Ππαάίογαμι 21 όοΟΟ, 

ἩΝΝ ΟΣ. 
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“Αἠηοίαηομος 15. Οἱοδὲ ΤΈΣ γ]ς 

3 (7477, 
11απαυαπὶ Εγατοβῥομος δἄάςο ἔο Ιοἰζοι τγαξγαν!ς 
πο 5, Ὁ Δα 1145 Πδῖι5, ὃς ἃ παίαγα [αξι5 νι46- 

γοζαγ, 1ζα 1Π {ΟἸΘΏΓ115 ΟΠ ΠΊθ115 ογθἀῖτιι5, απ 114Π| ἢπ- 
Ῥα 9 ππίος ναοαῆδι,, οπὶ ΠῈ}14 ἔπους 414Π| ΠοΠ οχ- 
μαυῇε, ᾿πιο ὃζ πόνο α]!410 ἱπνοπῖο αἰχὶῖ ὃζ ἰοσαρίε- 
ταν ; ὈΡοΥΙΟΓΟΙη ταπΊοη νἱχ ΑΠ1δ] γεροτίαν! [ας 
τηοἤΠςη, Πυατη 'πΠ ΤΟΥΓΑΓᾺΠῚ ΔΉ 1 αἸπηείίοπαο : ἢ- 
αυϊάςπη {{Π| ἀς τοῖο οἵδε {{Πππ ΡΠ ος5. ἀυχηςδ νι 46Ρ4.- 
ταῦ. οαἰ οι} 15 ΓὩ] !1οΙοΠ5 [115, 4044: σοΥΕΠΠπΠ] 1Π1|.- 
ΡΟΣ ᾿π4ΙἸοίατη . [᾿Πη1{65 οἰάοιη βποίααο αἤρηαπ5: πα 
ἀε τὸ ΡΙΙμΐπ5 παῖ. ΗΠ. 1.2. ς.8. ἢς Ἰοαιίταγ, ζυπέσεν- 
βρη ῥμης εἰγοηίεηης ΕΥ̓ΑΙΟΓΕΡΟΉΦΣ 7). 1. ΟἹ 1412 φημί άρης 
ἐϊεεγαγη [δι 1116 (θ᾽ ἤ.ο πε ΦΉΦ ῬΥΦΙΓΟΡ σάΓογος ({ὑἷδγε, 
ψηθῦρ σέ τς ργούαγὶ υἹάφο, ἀπο φΉ ΟΥ̓ 07, σα μ ΗΑ σΊη α ἀἶμο-- 
γηρᾷ γ] ἡἰἱτερ [ἐαἼμηι ργοά!]}, για τρρα γα Κορμαπᾶ σον»- 
Ρηϊάηοηθ ΦἤΠοῖΣ ἐγδοθηῖθς φηϊμάδοὶθς σοί θη4. τρὶς 
ραν». (αἰσα!ο παϊς ποη ΠΙρεγΠτ6 5. πιοάο, [δὰ ὃς 
νίτα ἀοξιπέζοβ. αεπετγο ρογπίδες ἰάςπη Ρ]Πη. ]. 2. ς. 
ὉΠ Παιάεπι 1η 7)1057 [οάογὶ {ϑρηίοὐγο γορεγαη; [εἰς 
αἱρ Ἐρ᾿ο αν, ήμα (ὈΥΪΡΙΖ ἐγ ασ κά (προγος, φηᾶ το αὐ ην 
{νη ανηΟἸΥΉΡ, ΠΥγ4 44 42 οΟΟ. [ἐμά] ογΉΉ: ΘΟΜΓΙ ΠΟΥ 9 
41| φαίάςπη ΠαμηοΥ5 ΓΟ ΧΙ65 αΠππΊρτι8 2 5 ΦΟΟΟ.ρίο- 
ἀποῖῖ, ὃς Ποχαρόποη ρου ΡΠογῖο π|οΥ ΡΠ, ΠΙοοῦ πὸ 
ἰρίαπι ρου ρἢεγίαιη ργογα5 οχασυαῖ, Ἀσνοία δ᾽ εγαύο, 
γμγυῖης, ΡΠ αίμς ὃς Οϑηζογίσης ἩΠὰηὶ Ἰρίαπη,., 46 ΠῚ} 
[αρτὰ ριοροίημπημ8, εἴτε Ἐγατο ἠγοπὶς σα] ΟΠ] πη ππαη1-- 
τὴο5 οοπίδητπηῖ : ππὰς ΠΊΪΓαΓῚ Γι 6[Ὁ αυτ1α ( ἰρογροάϊ, 
40] ρία ἴς ἔστ Εγαροίβομες νεἘ1Ρ 115 ἸπΠΠτογο,1π πηςι- 
ἴοπὴ νεποῖῖζ, αὐ το ούο 5. ΓΟΡΙΙτποτῖς ΠαπΊοΓοβ. 9 
«ἴα; οἴἶαπι [Ὁ] γ65 γα ϊο5 ἃ ἀἰ νοῦ ῇ8 ἀΠΈῸ] Ε}115 ραγτῖθι8 
ΡΓΟΠιεητος ἀοίογρίογ, 564 (ὉΠο]αΠτες ργϊάςπι πο- 
τανὶς ᾿ΠηροΥ [4Π| Οὐ οογοά!ς τὰπ) ἢος 1πΠ ποροτίο, [πὶ 
οἴίαμη ἰπ 4{1|5 : {{Π1 4: ἀἰσοπ] χιοα τα 1] παρφλληλοι “βυή- 

σον πω 



40 Α»ποίφ!ἰοπο5 1». ΟἸοδὶ δε. 
σον ταὶ ἀπὸ διαφόρων τῷ Ἡλίε μερῶν. ἱΠΡ ΘΙ ὠλλοὶ οἱ ὡςρ9- 
νόμοι κωγοειδῶς οἰματίζεϑαί φάσι τοὺς ἀκτῖνας τῷ Ἡλίς χὶ ὁ 

«Ὁροσλλήλως. Οὐπη δαποῖαῦ! ροΐογις Ρο άοηῖηΡ... τ ὃς 
Οἰανάϊηρι ὩΡΙοΙογηαη.,) ΠῚ Ἐγ ΣΟ εὶς Γαρραυζαῖῖο.-- 
ὨςΠῚ Γο[ογιπαπάαμῃ {Ἐπίευς, ἀἸνουΠίπγι5 ᾿τιπουῖριι5 Ὁ 
εοάειη ἀπ ες. αἰτοῦο τοῖγθς ΔΙῚ 1 ΓΠΠῚ πλϊπιιοπῖο,, 
αἰτετο αὐρεηΐο, ργοϊπάς ΠὈΪ τρῇ8 πιαρὶδ 4ῃ δ] 1115 
Ῥίαςϊτἰ5 δάνοτίοβ ; ΓΗ͂] ας δυῖοπη 11 ορροῇία ἴοη.- 
ἀσηείδιι5 πηράϊιι5 ἰΙοοῖι5 4] νογιτατὶ αἤηρπαν! (οἷθς.. 
Ἐν ιο  ροηῖς Γοπτεπτιῶ ορτηο οπλης ντάοταν το]}1- 
εἐἶιι5, 

Κυσκιον 



δτ 

ἽΝ ἌΟΡ Ὁ Ἢ: 
ἸΚοσχίνγον Ἐρφιϑοϑως. 

αδν αν ον νον νυ πα ϑαναθυσιας τἀ ΑΜΒΕΡΟΣ προ ππυσροι πεσ' πεσεησησσησε στ και - τος 

γ.γ΄. γ᾽. ε 
εἰ 3“. τῶ εγ΄. “ ιζ' 

Ξε, ἢ γ᾽.3". Ὑ . ἐο9 
κ᾽. κε κζ. χΞϑ λα΄. γ᾽. 

] ..8ϑ. 
! , ͵ (Ὕ Ὑ..ε " 

λζ΄ Ι λϑ'. μα΄. ἢ μγ-- με μῷ ωῃ 

ἤ" 9’ 

ε᾿. το, 1 γ΄. 9.. Ὑ.. κα. εἰ. (γ. 
γε. νζ΄. γ3.. ξα.. | ξγ' ξε 

εἰ. ἐε᾿ 93... 
“" ΤᾺ, ίωΐ Υ". κῷ' 

οα΄.  ογ' σε. οζ. ὁ5.. ] πα΄. 

Ὑ. κϑ γ΄. λῶν] ει. 

τ ἀρ 8 
Ἰ 

) } ΓΟ 
“΄. λε' γ΄. λῷ 

ΡΎ". ξε' ροζ 69. μία. ἱ ριΎ 

"πο 1056 19 Ογίδγη, 

(ἢ Εν διοβοηὶς αὰ πυποος σοιηροῆζοβ ἃ 
Πιηρ]Ἰοἴδιις5 Γςογποη 408. ὃζ ργοϊηάς οοιηΠι}- 

ΠΟ ἀϊν ὈΓοΠὴ ἀτηϊττοηῖοθ, τε ρυοητοῖνς ἀΐβπο- 
ἴζοπάοϑ δοςοιηπΊοα ΔΙΊ, ΟΝ ἐοονρ κοί [οΥἸρ 5 ἴτη - 
ῬυιΠ}15 ἀξθειηι : {18 παηὺς νεῦρα Τοπλ ΠΕ Πἴατ 
ἴοοο ἀρροπούε φαυππλιπ ἀποο. 

ος Τεΐᾳ 



42 »ποίαΙἼομ)65 19 Ογίφγην». 
Τρία εἰδὴ σὐοίσκετοι ( ἐρεϑιμνοῖν Δἰφφερόντων) ὧν ὁ ἃ κρωλέϊττοι 

σπρότον τὺ εἰσευύθετον,τὸ δὲ ἀντικείφϑμον τότῳ δαύτερον νὶὉ σεωόϑετον' τὸ δὲ 
οὖν μυεττι χινίῳ ἐμφοῖν τέτοιν ϑεωρέμϑιον, εἰς μνεσότης ον οἰκρότησιν, ὃ 
κφϑ ἑαυθ δούτερην Ὁ σεούγεζν, τὸς ἄγλο δὲ χγρϑοίον γὶἡ σεωύϑεζν. τὸ 
δὰ οὐνῦ χεδρότισον εἰδῶ», πὸ σσρῷτον κὶ ἀρτώδεζν., ὁτῶν οὐραϑιμες φἶξεσ- 
σὸς μόφλον μνηδὲν ἕτερην ἐπὶ δέ χη)» εἰ μὴ Ὁ παρώνυμον ἑωυτῷ, ὁ αὶ ἐξ 
οἰνοίγκης μϑνοὺς ἔοι!» οἷον ὁ γ΄. ὁ ε΄. ὁ ζ΄. ὁ 3.. ὁ να΄. ὁ ἐγ΄. ὁ κε΄. ὁ ζ΄. ὁ ι9΄. 

ὃ κα΄. ὁ ᾧ ἑξῆς. τότων δὲ ἕκωσος ὁδὲ μτῷ μυηχωνῇ σὑρεθήσεϊ ἔχων ἑτερώ-. 
νυμον μόφλον;, οἰγλοὶ μόνον τὸ ἑαυτῷ σοιρώνυμθν - κθὴ τε Ὁ μονοίδω ποίν- 
σῶς οὖν ἑκοίςῳ. ὁ ὧ; ΝᾺ γ΄.μιόνον τείζν, Ὁ ἑαυτῇ πευρώνυ μον' τῦἡ τὅτο σοίντως 
μονάδε;, ὁ δὲ πέντε μόνον πέμυπτν, Ὁ ὁ ια΄" μόνον ἑνδέκρτον, γὶἡ ὁ πριοίκον - 

ποὸὲν τρια κοφὸν ἕν μόνον» (Ὁ οἷν στέῖσι πουῦτο ρὶ μνέρη; μόνας υχσαίρχή- τέτσυγε 
δὲ τῷ ὀνόκῳτΘ- τότε, δῖς τῷ κοινῷ ποίντων οὐρα!) μυῷ κὸ φσφροτίξῳ μονο- 
δὲ μόνῃ δωϑαΐ) μνητρεέϊαχ, ἑτέρῳ δὲ ἐδὲν " ἐγλὰ τὸ ὑπ᾽ ἐδενὸς ἐραϑως 
ἑαυτῷ σωυθέντ- γένη)» οὐγλοὺ μόνης μονοΐδ». πεδακις ὦ σωυτεῦ εἰ- 
σῆς ὁ ε΄. ἑπ]άκις δὲ ὁ ζ΄. ὁ οἱ λοιποὶ πρυτοὲ τίω ἀυτῶν ποσότητο. αὐτῶν 
μμέν τοι στευτεϑέντων ἑαυζοῖς οἰ μυύεντο ὥλλοι γενέαχ, δτὸ πηγῆς ὡσωνεὶ ἢ 
ῥίζης αὐτῶν τότων οὐρχόμϑροι. διό πσρῴτει κφιλβνἣ)» ὡσουνεὶ ὠρχαὶ ΗΝ 

κείνων φιρουποκείψδρμει" ὠρχὰ δὲ πεῶσοι, φοιχειωδὸὴς κθη οἰσευύϑετί. εἰς 
ἐδ πανᾷ ὠὐφλύον) . “δὴ ἐξ ἧς παντοω σιουίςαντοι αὐτὴ δὲ εἰς ἐδὲν, ῷ 

ἐξ ἐδενός. 

ΤΠ εἴη δὰ σοπηροῇουΠΊ ἤρεοϊος ἀοίσεηάις, ὃς 6ο. 
ΓΠΠά ΟΠ οοπηραίατίοης 84 ἰπνίοοπὶ πΠἰτῖα Δα αἱ, 

Ἐσδὲν σημνείοις Ζεσὶν ἐπιςίξης τὺς ριϑιμυὰς» ἑυρήσεις τὸς μνεΐζιλαν,βάνονζζες 
τὸ μνετρᾶν, ἔτε ἅμ πανίως τὸν αὐτόν ποτε μυετεουώτως - ἕςι δὲ ὅτε ἐδὲ 
δύο τὸν αὐτὸν, ἔτεπανίᾷς ε΄ αλώς τὸς ἐκκεμᾶδες, υυπίπτονίως μέ- 
πόῳ ινὶ αὐτῶν" αἰγλοὶ τινες ζὲ., πιωντελῶς Δ[οφεύγονίοες τὸ μνετφηϑἄδαι 
ὑφ᾽ ἁτνοσουῦ, τινος δὲ υστὸ ἑνὸς μόνε μετ ερᾶβες" τινοὺς δὲ στὸ δύο ἢ 

Ν , ς-ἀ Ὁ  Ὕ » 7 ᾿ Ὶ ͵ὔ -“ 
τῦἡ ὠλειόνων. οἱ δὰ οὖν οὐδοωμνως μνετθηθέντες οὐγλοὶ φεύγοντες τξτο, 
«ϑφ»ορἱ εἰσι γὸ οἰσυώγεζι, ὡς υπὸ κοσκίνε Δἰφκοιθόντες. ζσε. 

Βιονίιις [οτιαῇης ΑΡαοὶ πα} 5. ἥνο ΟΥ̓ τ ἐχρὶ!- 
οαἴίοποπὶ ἀαρδαηὶ Ρ  ἱϊοροσὶ νουῦα 1Ππ ΠοΠΠΠΘηζαΙΊΟ α- 
. 5 Ἁ “ 

78 44 ΝΙΓσοΙΠΔοΠυΙη : 4 πεῖ τοϊιη ππὰ Ομ “Δ ((]ορίο 
Ζγαἠϊίαπο, ἢ σοα ρτ15 ΠΟΙ 15 ἔανοας ρΥορ [5 [6 115, ΠΟη 
{τιτᾷ ἴῥρε ἐχρεέϊες {ππάϊοῇι8 1 εἕζοτ. 
Το δ ηοίνευν » οἱ μϑὺ μὴ ἔχοντες ἄνω ποὲ μυέπθο , ἀσρρί: "ὃ εἰσειύϑεζί 

εἰσιν" οἱ δὲ δυο ἔχοντες ἐπείνω, οἱ δύτερφι κὸ στωυ ϑεζι. οἱ δὲ ἕν, κριϑ’ ἑαυτὰς 
ΖΣ δαύτερφι ὃ στιύϑεηρι, σσθὸς αἰγλήλες δὲ «σρόῶι, Φ- ἐσεύθεηρι" ἔσι δὲ 
κοιϑόλε εἰταέϊν, τι ὅσοι ἃ γίνονἢ αὐ μθι ἑχοίςε τοῖν ̓ αἰδατίων ἐφ᾽ ἑωνῷν 
πολυσλασιο δ ένος; ἕηρι τϑὸς ἀγλήλος χσρρφί εἰσε οἰγεούθεορι. ζσε. 

Τὸ 



43 

“᾿ς Ι . ΗΝ 

Τὸ ΝΝειλε σήν. 

τ' Αρῳβίᾳ κθλπε αδθς τίν) ἑαπσ ρων ἐννακοσίες φουδέες διέχή ὁ ΝΜλος» 
πειρφρτυλήσε(θ. ὧν κριϊρὸ τὸ σύ ριον τεῷ ν χρούμυ μφοτι ποῦ κερδόῳ ἀνάστ- 

λιν. βυεῖς Ὃ» ἁστὸ Μερόης ἐπὶ τοὺς ἀἄρκες» ὡς οἀλίες ἢ ἑπῆακοσίες ςοιλ[- 

ὡς ποίλιν οἰνωφρέφει φοξθς μνεσνμυδρίων, (ὁ σὐνὶ χειμνερανζω δύσιν, ὡς 
χοισηιλίες» καὶ ἑπτωκοσίες φσοδίως, Ὁ χεδὸν νίώρας τοῖς πρυτοὶ Μερφάω 
χύσοις,Ὁ εἰς τίν) Λιβύζωυ πολὺς “ξϑασ' ἐστὸν» γὼ τίν ἑτέρων ἐπιςρφφ ὸ ποι- 

ῳσοέμϑρ(Θ», φῦϑς ζὸς ἄρκτες φέρε. πενζωκιοαλίες ὦ Φ πριωκοσίες σωδέίας 
ἐπὶ τὸν μυέγων κουτωροίκ των, στειρεπις ρέφων μυιπρϑν πρὸς τέω ἑω, γελί- 
ες δὲ Δἰφκοσίες τὰς ἐπὶ τὸν ἐλώτηω ἢ" ποιίδὶ Συάσζων, πεντωκιοελίες 
δὲ ὠγλες κ᾽ τριωκοσίες ἐστὶ τίω ϑείλαοσ ων. Ἐπυβάγαεσι οἵ, εἰς αὐζν δύο 
σποΐω μοὶ, φερόμϑροι ἕξ ἐκ τινων λιμυνοῖν Σιτὸ ὃ ἑώ. «δελωμβάνοντες δὲ 
νῆσον σύ μνεγέη τί Μερφάν" ὧν ὁ ὲ Αφοωιβόρως κουλεζτοο! κρυτεὶ (9 τερὸς 
ἑωὼ ιόυ ραν ῥέων, ἕτερος οἾ Αςοξπες. οἱ σ᾽, Ατοσοίβων καλξσι. ἢ. δὲ Α-- 
φούποιιν λον εἶνωι , ῥέοντα ἔκ ζινων λιμνῶν Σιπὸ Μεσημυδρίος , γα ψε- 
δὸν τὸ κοί εὐθέϊων σῶκῳ τῇ Μείλε τῶτον ποιέν" πίω δὲ -ὐλήρωσιν αὐ- 
τῇ τὰς θερηνδς ὄμυβρες σεοιρφυσκοῦ ἐζειν. Ὑπὲρ δὲ ὥς συμβολὰς τῷ Α- 
σουβόρω κὶ τῷ Νείλε σωδίοις ἑπείξιχοσίοις, Μερόζω εἶνωι πόλιν ὁμνώνυ--: 
μόν τῇ Νήσῳ. ἀὠγλάν δὲ εἶνωι νῆσον υὑσὲρ ἢ Μερόης, ἀὲ ἔχασεν οἱ Αιἰγυ- 

“στίων φυγοζδες οἱ δυτοσοέντες ἐσὴ ψαιυμνιτίκενκαλοιυῦτοοι δὲ Σεβρότω εἷς 
δὲν ἐπήλυδες. Θασιλεύοντοι δὲ υτσὸ γεναικός. ὑπσακέεσ: δὲ (αὐτῇ οἱ) 
ον Μερῤητο" δὲ κρυπωυτέρω ἑκουτέρωνεν Μερόης, πουροὺ Δ ἃ νᾶλον πξὸς 
τὴν Ἐρυ)ρῶν, Μεγοΐβαροι, ἢ Βλέμυμυνες, Αἰθιόπων ιὑπτωκόοντες, Αἰγυπτί- 
οις δὲ ὁμόρφι" εἰδὴ )είέλωτηαν δὲ σφ [λοδυῖ). δεεσοῦσι δὲ εἰς δέκα, κα δῶώδε- 
καὶ ἡμνερών ὁδὸν , οἱ καί τω Μερόδω «εωγλοϑύτει τῇ Νείλε. ἐξ οἰφιςε- 
εἷν δὲ ὃ ρύσεως τῷ Νεΐλε Νοῦβωι κρωτοικϑσε οὐ τῇ Λιβύῃ μυέγοι Ἐθνῷ- 

λπὸ “' Μερόης “ἐρξάμϑυον μέχρι τῶν Α[ηόνων, ἐχ υὐσοτουτ]όμϑροι “οἷς Αὐἰ.- 
ϑίοψιν, αλλ ἰδέᾳ κωτοὶ -σλείες βασιλείας διειλημυμδύοι. «ὃ δὲ Αἰγύπεε 
τὸ χλθὴ τυ ϑείλαοσων ἐφὶ πὸ τὰ Πηλεσιακβ φό(φυτίΘ-. πξὸς 2 Κανω-ὄ 
Δικὸν φοέδεοι τειοάλιοι τρρωκόσιοι. 

ΑΝ ΜΝ ΣΟ 



4. 

“4π59141:10465 18. ΝΠ Ογι σίρε, 

114π οσίεριὸ οὐδῖ5 ᾿ηρη ΟἹ Εγαγο θηοὶ ἀς 
ΝΙΝ οτἴριης ὃς Ἱπούοιηθητ5. ΤΟ ΠΟΤ, ἔδο!ς ἃς 

{π|ο } Ποῖ, 4α] οἰ ατα5 ΟἸΘΟρ ΡΠ Οα5 {ΠΠογαγ1 ἃ ὃς ἢὶ- 
ἴζογίαϑ ΠροΥ εἰ1Π{5 Ἔν οῖν!ς. ΟἸΠ 15. σηΐπ ἱπρεη- 
ἴο5 ΝΠ ργγοβ ἴῃ οὐ 5 ῥοῦ ΖΕ] ορ αι ἀδουγίαμῃ ἢριι- 
τα ἰἰτοα ν {ταηΐνοεία Ἔχ θοηζῖα5, ἀρυα [ς οοηῇάο- 
ταῖ, ᾿πΠ]Πἀδτο "68 αἰξιναβ ἃ ρίαν! 15 απίος ἀοοορῖαϑ,Ηι.- 
ΠΆΪΠ15 ᾿ρί5 Οὐ δίποπὶ εχ ἰαουδι5 ἰΙοπρα δα πηθυἀἸοπῚ 
Ῥοῇτις ἀξάιιέϊαιη ; ἀοηηθμη ὑπά88 Εχίηάς ῥεῖ ἄϊιο 
Ὀγας ϊα ἰπ ΝῚΠ αἰνοαπι τγδηἧπι} 5. Τοσορ ποίοις, ἔμοῖ- 
ἰς ἀυδιζαθις, υἵήαπι Ποάϊοιπι Θπαϊγαΐογοα., τοὸ5 
ἱρί85 4115 νἀογτπὶ., 4η ταπίπὶ Ἐγάρο βοΐ; [0Π6- 
(45 41.115 ἰερείαηΐ, ἀείογιρίεγε. 05 1||6 γῖνος Αἴα- 
θοταπη, ὃς Αἰζοίαδαῃ ἀρρε!!αραι, ἢο5 ἢ Ταραζίμμη ὃς 
ΔΡαππαπΠΊ, «αΐ ἔοτῖς Τραίς ὃς ΜαΓΕΡ, ἀξ Απαμεὶ ὃς 
ΜΜαϊΐερ; ποπηϊποπηὰ8 ; ποία 116 Μοραθαῖος., ΒΙειη- 
Τηγ85,) 11 ΘΟ ΓΙτ45 Παποιραῖ, 4118, ὃξ ποη τηΐηι}5 δατ- 
θατα ποιηοποίατιγά Απγαῆαγα, ΒΙΖΑΠΊΙ, (οπρα5. Βιι.- 
δῖΠο5, αὶ Οοἰδηηδ ἱπΠρηἰαη115., Πον ΠΠἸΠ]4Π| ργοῖς.- 
Ὧι15 ὃς Δοοιγα Πα πὶ “ἘΚΠϊορίας οἤαγῖαπὶ Ο θορΓα- 
ὉΠοαπῚ Ἔχῃ οι πη15 : ἀἀεο νογὰπι Ο(! χιοά ΟἸ Αγ Π- 
Πη115 ὃς ἘΤΟΔΙΠΠΠΠΊι5 νὶγ Γ). 1|χάολς Κο ας ἴῃ τγαξγα- 
τὰ [τὸ ἀς ΝΙΠ ὃς 4ΠἸούα πὶ ΗΠ. Πα οΥΙρίης οάΡ.20. 
οἴϊοπάιϊξ,, ἱροῦ {οπηης ΙΝ φημ ααηε 45: ὙΦ ΗΟΥΉὔ2 
ποῖ ρθηϊίης [ει [ ρηοιη15. ἸΠΙΊΡΕΓ ρατοῦς 4οα πες 
νοῦ Οδ ἈΠ ᾿ΠΟΓ ΠΟ ΠΙΟΙΠῚ 6}115 ἸσΠΟΙΑΓΌΠΙ, 

Οἱ Αἰγυπτίων φυγέ δες 1 ἈδπῚ ρείζαπι παίταῖ Π οτία: 
Ῥαῖον Ηογοάοεμς ἴῃ Ἑπῖούρο, ΠΠ 05 Δαῖοπ) ποη ϑοῦτί- 
ἴα5.. [εἀ Ασμῶκ ἴοι! Αοαὴμ ἀρρο Πταῖ, 

Βασιλαΐον ται ὑσὺ γυναικός͵ 1 [ἃ οτίαιη τοίξατα ΡΙΠη|.-- 
8 ἰ. 6 ζὰρ. 36. ἵπῖιὸ ὃς ἴβοτα τοῖα ἰάσιη ργοῇίεπ- 
ταῦ, Δέϊ. ο,8. ὑα πποῖ8 ἱποαἀθηταῦ οΧ 1, 16. διτα, 
δἀάμηϊυ. ἘΥῚ 

Μέχοι 



Αμηφοίαηοπος ἢ, ἉΖΙ ΟΥγσίμορ, 45 
Μέκο, δ Δίγόνων 1 πιοηεῖ (αίδῃθοπιιβ 40 αἰ1|ς 

ἱορὶ ἐϊκονων ας ΝΠ] βοχα9, ἀθ αῖθι5 ππεητῖο ἤχρε- 
τι Πα ῖτα.. ᾿π|6}]Πραηίαγ. ΜΜοπεπαῃς ἢϊς νϊάσευγ ἰς- 
ἐϊοΥ, διεγαφομοη, ἃ απο ἤφο ἀςβιηρίμηι5., τι] τπὶ 
εἰς ἴπ οἴταπάο Εγαροζῥεηο, δάθο αἴ ργίπιο ὃς (βοσπ.- 
4ο ριφίοτιπι το σοορ. ε)ι5 νὶχ ραρίπα {ταπίεαξ, 
ἴῃ υᾷ {Πππ| Γορετζα ποη δε πηεπῖῖο : [δὰ αι δέγα- 
δοπὶς ᾿λΠρη]5 οἰδ Πηα  ρηιτας, 14 ρΟΙΠΠΠΊμΠ1 ἀρ} Ό οΥ1- 
πιίπαγοζαγ ὃζ γοίαζοε : [ον Ππ|α5 Πιδίπάς σαρίδη8 οά- 
[στππι4 Π 41 Δη [85 5 1Π|Ὸ Ποη γΓαγο σρτοριὸ αἰέϊα γεάαγ- 
δ νας νοεῖ, Γἰργο ταπηθπ αἰτπηο απαῇ [α- 
ἑϊογυη ραπίτογος, Εν ῥέπον ὃς Ο αἰ ἠρεαοίγ Ἐ]Ο.- 
δῖο ̓ ρῇς ποη ἱπάίρῃο οὔπαΐῖ.. 15 νου ]8,), Ο μὲν (Πἰπ|1- 
ΓαπῚ (Δ ΠΠπια ἢ 115) ποιητὴς αὐ μα χὴ τὶ γραμματικίωδ ἐ απε- 
δαχοὺς. ὁ δὲ καὶ ταῦ τα χἡ «αἰεὶ φιλοσοφίαν κἡ τὸ μαϑήμα τα 
εἴ πς ἀνλθ- διαφέρων, 

Εκ 



Ἐκ τὸ Ἐρατοιϑενες Ερμῶ «τ: 

σῷαεαις, ἢ ζωνών. 
τί μέν μν» ἔσετμε μεσηρέα, σταντὶ ὀλύμπῳ 

μὲ δα Ἐένχθε Στὸ σφαίρας. ἃ δ᾽, ὠξωνος ἡρήρεί7. 

ἐς Πεντὲ δὲ οἱ ϑώνωι «ἰδιειλώδες ἐαπεἰρώωτο ᾿ 
Αἱ δύο μ γλαυίοῖο κελρηνότεραι! κυάνοιο Μ 

Η δὲ μία ψαφαρήτε, Θ ὡκ πυρς οἷον ἐρυ)ρή. 
Η ὦ ἔην μυεστέτη. ἐκέκωυτο δὲ πεῶσοι  φἰὶ ζο 

Τυπῆορϑη φλο[μοῖσιν. ἐπεί ῥα ἑ μιθῖρφιν ὑπὸ ̓αὐτὼ 

Κεκλιμδόαι οὐκέῆινες οὐεεϑερέες πυρόωσιν. 
Αἱ δὲ δὺο ἑκοίτερθε πόλοις αἰξιπεπ]ηρη 

Αεὶ φρικωλέαι ᾿αξείϑ ϑδέοτι νοσέεσι" 
Οὐ ὕδωρ, εὐγλ᾿ αὐτὸς ἐπ᾽ ἐρφνόθεν πρύφουλ. 
Κεῖ γοῖαν οὐμυπέογε. «ἰοήύψυκτθ- δὲ τίτυκῷ. 
᾿Αλλὰ τοὶ ἃς χερσοίβα ̓ ὁ οἱ μυβατεὶ οὐν)ρώποισες 
Δοιο σ᾽᾽ ἄγλωι ἔωσιν ν φνοιντίαι οἰγλήλῃσει 
Μεοσηγὺς “ρεός χε Ω δετία κρυφούγλε ̓  
Αμφωὲ ἐνκρητοί σε τὸ ὀμυπνεον οὐλϑί σηεεσοο 

Καρπὸν Ελδυσίνης Δημυητέρῷ». οὖ δὲ νιν ἄνδγες 

Ανήποδὲς ναζεσι. 

Ὁ τα ἢῖς ΘΧΠΙΡοΠΊι5, αριιά “2  ον» Τ' φείηρ:;, ὃζ οο.- 
ΤᾺΠῚ ΠΟΠΠΙ]Ϊὰ ἀρὰ Η 6γκοϊϊαενῃ «Ροπεϊομα ΠΡ Εη.- 
τι. Η γε δε δυῖαπὶ ΡΓῸ «ὐἰμειλείθες ἰεσὶς αδειηγῴες, 
ὍΓΟ ἐκ πυρὸς , ἔκ πυρ Θ᾽ 9 ΡΙῸ υὑἱπ᾿ αὐτίυδ, ἐπ’ αὐτὼ), Ρίο 
χεκλιράδαι. κεκλιμϑδίω, ΤΥΟ πέλοις αἰωιποπτηῦίαι 5 πόλοις 
“ἰειπεπηγϑιαι, ἀπ 1ΠῈ ΡΓῸ 

ΑἸεὶ φειχαλέαι . αἰειϑ᾽ ὕσωτι νόσεεσι. 

ΔΙεὶ χρυμωλέαι 7) αἰεὶ δ᾽ ὕσωτι μογῴασκαι ο 
ΘΙ 4015 ἢας οαπὶ ΜΙ απ ΖοηαγιπΊ ἀοίοτιρείοης 
ΟφοΥρ.} αν ςοπτυ! τς, Τσητίοῖ ποθὴ τοιηοὸ οὈ οὐ ναζιπὶ 
ἃ γ᾽ αἰογίο «γρύο, οἽανομοης πο το απὶ Η ογογ 72) Το ἃ 
ὃς Ἐν ΑΙ  γοῦτοῖρ ὈοΙηρ ας. 

Ἐκ οοδενος 



Ἐρριτοαϑένός Κυρζσαὶν κανόνος 

9 Πυϑαγϑρϑ τοβκῇ, 

Ἀρμονιχώ. Χρωματιχαί. Δεαωτονιχοί, 
ξ 
ξο 0. ξ, ος ξ; δὲ" 

ὈΣΎἘΓ Ὁ οζ. ξύν τῷ 
4... ὁ. ΟΣ ΤΥ ΠΘΣ Θθ.ν τ “δὲ 
Το ος “.- ο. “-ς Ὁ. 

Ζ. ο, 2. Ὁ. 2. 0. 

εἰδ', δ. «Δἰβῆρζϑηνοὶ θά. 0. 
δι ἐν ὁ γο. διιθλ,ν τος ΟΣ) ον: ὃ. 
θΝ... 0. ὦ. 0. θΚ. 0. 

164. ΟἸαμάϊο Ῥεοϊεπιαο᾽ φοσορί4 γοζογίρρμς. 
“44 (σαμομῖς σεγο [οἐἤ]οποης Οὔ 4δ τοι176 γοὶ ῥάγ- 
Ῥμθμ τ τρί εγὴς αα 9. ἄρον] θάμα, με (μὲ {μπ- 
γε ἀμχύρνς, {μὐ] σοῦ χη [οἷα {π ρογ [»2: σ45- 
1172 ΟΦ ΠΑ 792. (ΡΟ 17Ώ174. γγηοάο ἡπ1ά67 1.75 
Ἅο, Φ' σεέρογ6 Τ1ατοηΐσο σθηρο [4 . κα] Εγη- 
ἀμ εὶ υἱγὲ Εάτααπά! (ΟΠ πηθαά Εςείο(. Οὐνγὴ- 
{Πρ πος μηροῦ Οαροίίαηϊ ἀπηο:α!]ομίφης, ππὰ 
καρ σὐαγαξξογηῤησ φρη [ες ἀπε φιῖς,, «ἡ ῥοάϊογ- 
47», {υγγηα»» αεσογρημοαα!ῖ : ἡ μἀοχ Ηἰφεγπ]ᾶ, 
μδὶ ἡπεογ {οδοά ας Κευογ μά) Ἕ[ρεὶ ΟΥΠΈοτ] ἰατη6- 

γΗ1» [οἰἸοίτεν γεάοῦρι σορίαηρήπο [6]! οἷν 46 δο- 
μὴς ἱμιογὶς ΟρΓ 26 γον. 08. Βογηατάα5 Οο. 
Ὁ, “οὐανῖς ΒΑρΠ [4 8017. 

Ἐκ 



43 
Ἐκ Ἰβές {μοί ἀο[ρίοῖοι Ἐγνάηης ἰοΐέον, 

γμάηίπη ἐπ16 7 ῥοάϊογηαι Μη[εανι ἃ Ουϊάοηε 
Ατεεχίμο ογίαη, Ο᾽ 411 φη42: {{{4722,, 46 η44 4510- 

676 τείογες σίογήαηίεν, ἽΠΠΟΥ} :Σ 211 ΕΚ ΑΉΦΙΜΟ 
ῥαὐϊιο, ΠἸφμ1άο ρατοὗϊ!, [ἰγοῖ (τφκασος ποῦ ῥαύοα- 
79,745 [|π 25, ΔΉ: 2 γΗρ6 5, ΑΜῈ ΔΙ ΓΟΜΙΣ 45 [0742 : 

γπαηήπά: [μορά αἷς μο ἐγ ῖς Ἰη {4147 ῬΉ]ηΐρο 167- 
)έ7 Αγ). ΑΜ γη0γ 05 14, 472. 1574714222029 
Ῥγοίσανηηεν ποΠγα σοι ὀγίύησ ἰοησο ἐς ῥθ11074 
(' αὐτοῖν, οὐ" ἐμ με. πηρμογὴ (5 ορος » τὖ 4ἐ- 
ηρμηῃ ̓ Μα]οβας (ρεΐξοριαν. 

ΘΥ ΠΣ ΤῊ 



49 
ΔΙΟΝΥΣΊΟΥ Υ̓́ΜΝΟΙ 

Σ Διονυσίῳ εἰς Μῶσαν Ἰαμβος 

Βακχίθ.. 

ΦΧ μυίαις, σόλὺς δ᾽ 

Ε,δὲ μῦσωώ μοι φιλη, 
σπον 5 Ἢ ΦΜ Μ 

2 Μολπῦς σι “μῆς ̓απαβγο, 
δ. ΖΦ Ὲ " 
5 Αὐρῃ δὲ σὼν ἐπ᾿ ἄλσεων 
ΜΖΑΝ Φ ἍΜ ᾧ δ᾽ 

Ἐμας φρένας δὺνείτω. 
σρ Μῃ- φ 6 

Καλλιοπὸὼ συφα 
φΦΑΝσ ᾿νσ, τ  Ύ ὐθ ς 

Μοσὼν ΦὩρρύχατωγέ τὶ τερπγῶν. 
ρ φΦσ 6 ΝΜ 

Καὶ σοφὲ μυυςοδότω 
μι πε Με ἐμὶ 

Λατῦς οὐνε Φήλιε πεαν» 
Μ᾿ Φ. Μι δ᾽. ἃ 

3 ΓΥ ͵] ) 

Εὐμϑλυέϊ- πίρεςε {κοι 

ὙΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ. 

οὐδεν σ΄. δα σιν σ' ᾿ Αἰ ρὰ 

Χιονοβλεφαρυ πώτερ αἷς 
ΦΜΜΜ μσφμ τ μ 

Σ Ροδὺ ὃ ) οὐδεοσῶν 095 ἀντυγον πύλων 
“Ξ “τ ὍἘΠ ΝΖ ῸΣ 

ΓΤ] τνοῖς τσ ἰγνεσι διώκεις, 

7.2 Χρυ» 



9 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ ΥΜΝΟΙ. 
μΜΜ 2 τε .Μν 2 ἡ 

Κρυσέαισιν οὐγουλλόμδο( δ, κόμαις 
Μ ὑπ" ΜΝ ρῴφσο δ ἡ 

Περὶ νῶσυν ὠπείραπον θρανῶ. 
“ ΜΜΜμΜΜΜΜ .ἵΜμΜ 

Ακτίνα πολύςροφον ἀμπλέκων., 
ῃ ΜῈ 6 Μ ΜΟΥ σ 

Αἴγλας πολυδερμέα πογαν, 
σ᾽ ΟΜ Μοῦ δ ΦΜ ἐῳ 

Περὶ “κῆαν ἁπωσαν Ἑλίοσων, 
"τ Ὁ Ὁ καὶ ὦ ἐπ ΒΖ 

᾿ ͵ 

Ποταμοὶ δὲ σέθεν πυρὸς ὠμβφῦτο 
ο ΜΖ 2 Ἔ ΄ Μ ἐ σ' 

μρντω ἄς Ὁ ἑμέφραν. 
σ ΜΜΜ 69 σ' 

Σο μὴν ἐθ. ΤᾺ ̓ ὀφέρον 
Ζ 

Κατ' δόλον ΠΩΣ ὡ πεδία: 
σα τς 4 ΖΒ 2 

Ανεστὸον μέλε αἰὲν ἀείδων, 
Μ ΧΎΜ ἐὺ δ υῦα 

Φοιβηΐδε περπύμδρ(δ. λύρᾳ. 
“ ΡΜΜλ Μσρ ΜΜΜΙΊΜ 

Γλάυχᾳ ὃ παρ᾿ οἵτε σελανα 
Ἵ ΜιΜΜρΜμύ 2Ζ2 

χρόνον ὥρλον εἰ γέμον δες Η 
ΜΊΖ: Μὶ Φ σρ Μρο 

“ ε ’ ͵ 

Λδικῶν τὸ σύρμασι μόηων 
δ᾽͵ σ͵ δι σσισ ἅὺσ ρΦρΜ ᾿ 

Τάννυται δέτε οἱ νοΐ.» δλμϑμὴς 
ΑΜΕΖΜ εὐ  Α1ὸ ἀσ 

“ ς 

᾿Πολυοίμονα, ἄφσμον ἢ ΤΩΝ 

ὝΜΝΟΣ 



ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ͂ ΥΜΝΟΙ͂. 

ΥὙΜΝΟΣ ΕΙΣ ΝΕΜΕΣΙΝ, 

ΣΜΜ μμὺ μμῖσρ Μ 
ΝΝέμεσι, πϊερῤεοσα βία βοπὼ 
Φ Μ Ζι ΔἸ Βα ΚΖ. Μ 

ἐ Κυανὼ πιθεὰ ϑυγετερ διίχᾳε- 
Ὁ ΙΙ Π Π ἢἰ Ἐπ Ζ Ἐ.Ψ1 1 

᾿ πῦφά: φρυαγματω δνκαῖν 
δι, ἡ 12 Ὁ ΟΜ 

τὐτῳ εὐδοίμωντι ἀρϑλο 
μήῆ μΜ μΜμεἊ μΜ" φ 

Ἐχϑεσα δ᾽ ὕβριν ὁλοὼν βρρπὼν, 
ἔν σφι δυτὰ Ἀπ 4. 

Μέλανα φίϑῦνον ὀκτὺς ἐλαυνείςι 

ἘΝ ΤΉ 

γὲ 

ὃ 

ἌἈΝΝΟ- 
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ἈΑΝΝΟΤ ΑΤΊΙΟΝΕΘ 

5, Οάάμι ργίριαδη 1)10η} 1. 

1. ΔΑ Τονυσία 1 Νυάαπιὶ απο τυ] πὶ ργὰ ἴδ ἴο- 
τὰπτ πασπηοηῖα 1{ἴὰ ροξτίσα : νου 481- 
ἢδιη ταπάδημ ΙοηγΠι5 πε Ἡγιηποργα- 

Ῥἢτ5 Πξο ποτοῦ, ραγατη ςοπίταϊ, Γλιοη ΠΟ 5. Ρἰ αΓΙΠη05 
Τηειπούδης τγη δύ !ἀ45. τσὴ (ΟΠ ρίογεβ α} σγανηΠ- 
τὶ : ἴθ 4105. Εἴ 4Π| ναῦῖος Ἐποποιὸς νοΥΠβοαῖο- 
γ65 σπυπιογας δυιάας : ϊοηγῇηηι νῖΖ. Μίτγ!οπας- 
ἘΠῚ . Χἱ {τἸρῆτ Βάοοῃὶ ὃς Μιπεύνα; Ἔχ ρα! ΠΟΙΟῚ 5 
Τιοηγῆἤιμη Βγ Ζαητίπιη., απ: ἀοίογρῆε παν !ραίο.- 
ΠοπΊ ΒΟῬΠΟΥΙ : Ποηγ Πα π (ΟΟΥΙΠΙΠΙ 9. Οοὐ}15 ΓῈ- 
ςεπίες ΗΠ ΟΙΓΟρΡἢϊοα. νατῖα (τρία. ΡΥαῖου Πο5. Ὁ1- 
ΟὨΥΠαιη εἴα Αἰ ̓ππὶ φαςηάατη ἢ Α] οαγπαἤδιιπι, 40 
Ἡ!Πποτῖοο 110 Ἡαἰ!οαγπαθεο, ατῇ Πρ Απριυῆο [πιρὸ- 
Ταΐοτς ἔοι... ἀϊνοῖπιπ!. Διονυσιθε οἱλεέχᾳρνα σὴς 

ἐπ᾿ Αδριανᾷ κχάϊσαρος συφιςὺὴς., Χἡ μεσικὸς κληϑεὴς ,) σοὶ 
πὸ πλέϊςον ἀσκηϑίῶϑαι πὸ τῆς μεσικὴς" ἐχωψε ὃ ῥυϑ- 
μικῶν ὑπσομνημάώπσων βιδλίω κδ΄, μεσικὴς ἱςοείας (((- 
λίους λς, Ηας δι1445 Οδίεπιπι αὖ Π1}1] ἀ!- 
οαΠΊ ἄς {γΎαμπο {ΠΠΉ 0 διο]ο., 401 ἴαπιεηῃ Τίαραν 
ἀϊα58. ὃς (οπηαάϊα5., αἰίαηιις ροδηηαῖα {ΥἹΡΠΗ͂ς ττὰ- 
ἀἰταγ : ΙοηΥΠΙ οὐ]υάαπη., [Δπ|01] σορῃοηηεηΐο 9 
γησ πη ΡΙυζατοι, 1. ἂς ΜυΠοᾷ Ρ. 1136. ΟἸεπηεης 
οἴίαπι ΑΙαχαηάγιπιβ., Ξσρωμ. ε΄, ΕΧ Οἰ)}ῃ5. οἴΙ411Π {ΟΥ]- 
Ῥτ5 νουπου!αμη οἰζαῖ, ΠΕ σοπηπηεπηογαῦς [ἰδεῖ Π)10- 
Ὠγἤαπὶ ΤΟρἢΠἴαπι., αἰπτηχας ΟΥ Ζιοοπυμῃ ; ΠΟΥ 
ἴῃ ΔηΙΠοϊοριᾷ οχίαης Ἐρι ρα ΠΊ λα ναγὶα : ἜΘΥΓΙΕΠῚ 
ἵτοπι αυσπάδτῃ ἰδιάοιη ΓΙοπΥ Πα ἀνεπωνόμαςον ς 
ΠΕ ΟΠ ταηοη Δ] 1υπ αὖ ἤος ποίεο ᾿Ὠοπγῆο ἐαϊῆς, 
ΜΠΠ5 ἀυδίτο; Πᾶς ἔγοταβ ςοπ]οζγαχα, , αυοα δὼ" 

:: 



ΔΌΙΦ 12 Οαας [102]. ς 2 

{Π {πὲ ἸἠΠΙοϊηαές,, υίρρε Τοηϊοὲ {οεῖρῆε πῆς Ερι- 
δ ΔΙΊ] Δ. α, οὐππὶ ΠΟΙΪΟΓ ροῦλ5 [λους ραπάρας ἀἸ-- 
αἰεξῖο. ΝοΙαπίαμηοη.,), 8ῃ ἢι}5 ἢπὶ τἴὰ Ραρηίΐα, 
ἀπ 4Π1οὐ}}}5 .Χ ργα !έγ15, να] ουὐα!44π| ἀςπίαιο 4Ὁ 
᾿ς οπηπίθιι5 ἀϊνοτῇ, νιάδαης οὐ τ, 

2. Ξπὸν 1 Οὐἱά οπαϊαΐζοζο5 {Π| ἀεποΐδηϊ, ποη 114 
ἴφοι!ς ΟἹ ἜΧρίοαγο. Βοτ ρα Υ115 (Ογ ρίοῦ [τα]π|5,. 4ἱ 
εχ ψΊποςητ:. Οα]αὶ Πιαορο Μαῆςο ἱπιτιπι Πυ}κ5 
οὐκ Εχίοερπε, πὸ σν» ΡΓΠπηᾶπὶ ἢυ}ι5 νοουΐα [ἰτ6- 
ΓᾺΠῚ., Αἰππᾶς ἱΓγερΠης Πυριοδέιγ : πος {Ὁ]]Ιςοῖ αἵ- 
ΒιυπΊοηζο Ὠ1Χ115. αυοα αἰξτιο ἱπημηράϊατὲ ρίαοςάρηβ. 
ααμπὶ ἤΠε ἀν Πα... ππίςιτη ταπιοη μαρεῖ ΟΠαγαΐτο- 
το τῇ {ΠΡετπηροίταπ), Ν εγαπὶ ἤαηπο οοπ)οέζιγαμι [α].- 
[φοοπι οἤς, πε ἀϊοαπὶ (4! 8 π|., εχίπάς οἰαγὸ Πἰαιοῖ, 
ααυοά οὐτη Οὐ ἴδπ ἰη ΜΙ 59. πιαπῃ ἴῃ ἱπηργεῆο οο-- 
ἀἴος φιχηθὸν [τρία Πί, ἀϊξιοπαμα νοῦὺ πΠαύηπι 
{( φίλη ὃζ μολπὴς ) ῬΥΙΟΥΓ νογΠΟΌ ἢ δηϊεσοάςηϊοπι 
οἰδιιάαϊ,, αἰζογα νεγὸὺ {δε αμποηΐειη ἱποποξί, ἀπῖαπ- 
τιὰ ταπῖα ΤΟΥΠΠΙ ΠΟΙ ΠῚ ΟΟΠπαΠοπο πη, ἤαπο π|]}}]Ὸ πιοάο 
αὐἀπηίίοίς ροῆπε. Νεγαπι ἢ πος οἱ οοποράαζαγ, αυἱά 
ταπάειη ἀς το] Πα 0}}5 βεῖ οδαγαξγεηδι ὶ Ἠϊς Πατεῖ 
ἴῃ ναάο. ΜΙΠῚ ἴταχιο Πυιξ ὼς πα ρογρεπάοῃει [0 1 
αμπαπάοαας ἰη πησηΐοπη ΠΙΓΡΙοατὶ (πον) πος ἰοοο ἔροη- 
ἀατπὶ ἀςποίατο ροῆς, οα1 ρεου Πα γοῖη ἐοτίαη, εαηηας 
Τονουογοιη. πηοαἰατοποπὶ Ἀππίαι! ΜΏΠΟΙ δἀΐρπαῖα 
Το ππ| Ππογιηε, Οὐ Ἰποτίαπη οοήΐαιη ἔαΠε οαπτίις [Ὁῥρ6- 
Οἴδῃ.., πος ΠοΙΉΪΠ6 ργορυϊὸ ποΐδπι ψοζογθιιβ,, τοῖτα- 
τον {α}1π|8 ΡΟ ΙΧ [10..4. οαρ. ο. Εἰ εἴα, (ἰπαοῖτ}) 
εἰδία ΟΑΉΓΗΦ γϑξίη 7) ἤγηρησ., μίση ΟὉ. κὶ απὸν- 
δεῖον., ϑροπάδίοιιβ. ΤΊόςΠαιι5, ὅζο, Ηδπο [υἰρίοϊος- 
ΠῸΠῚ ΠΟΙΥΑΠῚ σουβίμηαία πϊοιπαις νἱάοίαγ ἰοοιβ 
1ῃ:ς ςοἰεθτις ἀς Ῥγιμαρογά ἐχ ΟἸοείοης ἃ Βοδίίο οἱ- 
ταῖι5.5. 1. 1. ἄς τπυῇοῦ οὰρ. 1. Βας ἴπητ νεῖθα. 
δεά πὶ αἰϊημᾶ [ρηὶἠρκάῖπο κἀδηξέης, γραλῖρεὶς γαῖπῖρηα 
ΟΟΉ ΓΟ 8.57. ἘΣ οηρ οἰποίητὶ φαοίοίσεη δε εἰ δ οἴη. ΘΓ ΔΗ 
οάητς (τῇ ὲ ) ἸΠμζδὶ,, πρμ ργῖς ῥμάϊοα ὕογες ὕγ4πα 

267 651) 



[7 Ἅο6 ἴῃ Οὐα5 ΤΊοΗνβὶ. 
Πδγ6η: 5. ἀδημοηη [6 εἰφίοἰπαηρ. 7. ἘΣ δορά ΦΉ δαμογοῖ, 
Ῥγιθβάσογας αἰοίτην: Θποά οηρ {114. {φοὴ δὲ, Ταγάἑξαϊ 
7200 Υ 172.) (Ὁ᾽ σγαυϊ!α16 σαΑ»6Ή 57 1 {ΠΥ Ή102 [ΘΗ 6η2 ρθε, 
ἰαπεὶαρ σοηφάά{ε. Εϑς 1}|6. Οατογὴμη ἴῃ Πᾶς τὸ ουΐαας 
γμιιάϊοίαπι Πἰθεγαπη εἴἶο, 

3. Αὔρη 1 Μεηάυπι ἢϊς Προς Πιζρίοοῦ. οτος 
ΘΠ ΠΙΠααΠῚ ὦ Ὀτγονα ἰῇ ἡ ἱπηηηαΐαπῖ, 564 ποὸ 
Τοηϊδι5 τρῆ5, ΖυοτΙ τατηθη ΡΘΟΙΪ Ια τ5. οἱὲ Παγυτα 
ψΟΟΑΪ "ΠῚ ΠΟΠΊΠΊυζαΙΙΟ., ἡ ΡΙῸ ἃ« ςοτγξρίο {ἤοοίο 
ἀπη σι τ5 ἴῃ αἷὰ ἔαϊς 9 πος τοβαηταγ [οαπῃ. (ταπ|.- 
Ὠγατοι5 ὃς (ουητῆτις : ΟἿἹ δεἰδη ᾿πππιαταϊίοποπὶ 
δυϊα ζοιποάϊ γεοοητογομα εἴ γποποπῖ, 

4. Ν. 1 Ομαγαΐξζοσ ξὸ χυϊδυίάαμη ἐγ 1015. Πυξὰ5 
οὐδ ΠΙρεΥ ᾿πηροίτα5, ρος! ἀμυδιὸ Πιρροἤίκιις εἰ, 
ὨΠΠΟΊΔΠη ΘΠ] πνοπτα. π Γγάϊο (αἸτεπ τηοάο 
ἤςο ἀρυὰ ΑὐΙάσιη, { ΤΠ. ΠΑ ΠμΠΊ. πες δυάθη- 
εἴπη, πος 'Ρῇιηι ἠδπίαας ΑἸγΡίατη : 4π| ταπηεη ἴο-- 
ἴτ15 ΕἰἘ τῇ Ππηρτ οὐ τηοάογιπι (παγδέϊογιδιις. ἀεῖς 
Τογιθεηά!5, [ἢ Αἰγρίο Μεϊδοπηίαπο ροπίταγ ἴῃ {εοιπ 40 
ογάϊης οΠαγαξϊεηη, ὃς ρείπεῖ δἀ συωημρβοων διάτος; 
γον.) ἣνς πρφνήτίω συωημυδόων. 

Απηοίδιοπος 

[2 Οὐδ δοομπάαῃ. 
1, Ῥοδέεοσαν 1 ἴορ, ῥοδοέεατιν. 
2. Απείρατον ΕΠ Ῥᾷι]ο ἱπέγα ὠπήρῳτον Ἵ ἰΓΟΖΙΣ 

ἴοοο οοἵγαρτὸ (οΥδίτοῦ Ῥύὸ ὠπέρατον. 
3. Παίρριτε  Ερο οπηηΐπο ἀἸδ)ιπέ}Π1, παρ᾿ οἵ σεν 

ἰοροηδαπι εξ ἤσπο ἰοσιτη οφηΐοο. 
4. ἸΤπολυοί μόνω 1 πολυοΐ μων εἰξ νοοδ. τη 1,Ἔχῖοο. 

ΘΙΆΡΠ 5 ΠΟΙΓ15. ῬΟΠ τς ἱρποίαμη : οἰ} 15 ταπηθ ΟΥΙ- 
ΘίποπῚ αὐ οἶμ-. νία.,, [οπηϊτα, ἀιέζαπιὶ εἢς Παιιά 
ατιδίιπὶ εἶδ, Ἰάσοηιις πολυοίμονα χύσμαν 5) ΤῊᾺΪτα8 ἴδ - 
τλϊ[5- Πα θοπΙεπΊ πη ἀσπν Ποη τπαὶς 4118 τε ἀϊάονζ, 

᾿ Δηπο- 



οΙ4 15 Οάας Τ]οΏ Πὲς ς 5 

᾿Δηηοίϊδοηος 

Ι͂»,., Οἠπημ ἐογεῖδη. 

τ. γανὼ πιδεὼ 1 ΤΙ ΒοΠΓ5. ἱπουγια ποίοϊο 
ἢ ἰπίοιε ἰτηα {γα ΡΥΓΟΥ νοςαδιο 
Ἔχοιάογαι, ἀΠαίογαίαις (πα τς πε σροπο ἱϊ8- 

4ΠῸ χυνανῶπι ϑεαὶν [)6 Ο615 νοἱ ΠίρῪΙ5 οι 15, 
2. Ακῆφα  Νοοαδυΐιπι ποὺ ποίημαπι ἀρραζοΐ - 

Ἰάφοσυς, πος ἱπηπηογῖτὸ, Πιροξζαμη Παθοο : δ αἰνὶ.- 
ἤπῃ Ῥοῖϊι58. ἃ κἔφα,, Ιαροπάμιη ες ραῖο, δ] ἃ Πο- 
ἤσυϊη εἰ ρίοὸ ἥ φιθ, ἴα υἱ {επ{|5 ΠῚ ξῸ., οὗ κῷφα 
φρυώγματα θνατῶν ἐπέχεις ὅζο, Οὐ ναπιη} ἴδιι ἰε- 
νοπὶ ἔα τηουτα! πη οοἢ 1665. 

3. Αὐέμαντι 1 Βαγμπ Ποο ἔγπίαχεος ΧΟΡ ΠῚ ς 
ὉδῚ {ὩΡΙξαΠτΙν τ ΠΊ εἰσδέμανπ. ΡΙῸὸ Δα)εέζινο εἰφαμαγο 
τίνῳ , ὈΓαύραϊαγ. ποαιις οαβιραϊίοπεπη ἘΠ] ]4τὴ ἰερὶτ- 
1Π8ΠῈ ΟαΓΠΊΐΠ|5 γαῖο ροῆς ραῖι ντάειιτ, 

Αἴχις μας ραπουα αἀ Π45 ΓλοπΥΠὶ Ο 445 πηυῇοας 
ἀηποιάπε (τὶς πι. Οὐτιοά νεγὸ δά σα 115 γα ΠΟΠῚ 
αἴεηεῖ, ορείαπη ποτα ἰῃ τῈ ἴαπὶ νερά ργοάϊροτο, 
ΠΟὈῚς πο νἱατη εἰς. Αἀεο ἢδὲ Ῥοξῖα ὑπάϊᾳια ποὸπ 
ςοηΐαπῖ,, ἀο ἢ ΤοΥ5. τοποῦ! ἰΘριρη18 ΠΙΡΟΙΟΥ ἰρίο. 
τὰ βοηΐῃ5 ἀεάϊρηδίι5 εἴδει, Ταϊα Ἰρῖαγ ῥοῦ πιὸ 
1Πογμπὶ ἢξ ΠΙοςητία, 

Ὀς 



56 

ΕΠ ΟΜ ΙΟἊΑ 

Αμασυ (ταςᾷ.: 

41. ργΐριο {ὁ ἐγιης ΦΟΜΟΥη. 

ς ἸΠροτοί 7απὶ τὲ οἤοπάαπηις, 4ιάπὶ σοῃξουπητα-- 
τοῦ δαῦοαῖ Μυῇοα ποίἝγα οἴη δητίαιά : απο ετἴῖ- 

αὐῷ πιοάο Οἰαοογαπι νοῖογοπ (ὐδησιίοθα Οδαῖα- 
ἐτογθιις. ΠΟ! οΓΠῚ5 ἜΧΡΓΙ ἀοθοαηῖ. 

[ταχπς (πὸ Ὁ ονο τορεΐαπι., αυϊοαυ! ἀς ΟΥ]- 
φίης Μαῇοοβ [Ὁ] θυ νεΐοτοβ, ὃς ἀς Μογουτ ἰγγᾷ 
σεσρωχύρδῳ ), ΟΌἱ ροῖςα [δρίεξιη οπογάας αἀαρίαν! 
Τεγραηάοῦ, οἔζαναιη αἀάϊα!ς δαιηϊι5 Πγοᾶοη,, Τι- 
τηοϊπεῖις νεσὸ Μιοῆι5 ἀπάφοίμη οπογάαγαμη πυτηο- 
τὸ σοιηρίονιτ ) Γοοηάϊμη εἰς νεΐογοβ {τὰ οπππίπο 
τοῖϊυ5 Μαυίΐςα (σεπεία σοηῆιτς, ΓἸαϊτοπίου . 
ΟἸγοιπατιοιπη, ὃς ΕΠΠαιπηΟηπ|. ΕΠ ααζοι. ΘΟ Π118. 
{εουπάϊιπη (ὐαπάἀσητίιπη., ποιοὶ πετρωχόρδις διαίρεσις γὴἢ 
δεάϑεσις, ἀϊν!πο συαάσιη ὃζ ἀϊροπτιο Τοιγδομοτάι. 
Ἠταπὶ νοῦο ἀρΡρο ]ατιοπ πὶ ταϊίοποπι παης τοαάϊς 
Βοξίι5.,, 11. 1. Μαεΐ, οαρ. 21. Οσεηης Τ᾿ ΑΙΟΥἸΟΗ.9 
φηοά ε[ἐ αἰϊφηάηίο δαγίηα οὖ» παιηγαίδηδ,, 114. ΦΟΘΑΤΉΣ 5 
4:4] 4ηδά β67' ΤοΉΉΗ2 40 67 Τοπη09 ργοσγοάίάεην. Οδγοιρά 
ἀρ ΓοΊ9,, φηοαὶ ἀἰοΙ ΓΗ σοίογ, οἰ αὖ βωμοὶ ργ ρα ἐπ: 6η11- 
ο"6 4η4{} γ»ηη! το, Ἵ γάξίηρε ἀμίορα ὁ} ῥοο τοσα η 1. 
“41 ἰκεγειην οὐγοηρα ἃ {Ὡρογ βίο, Φ1η4 σηη»} ρεγηφ  η- 
17.) 15. αἰϊηρς Τγαη[φμηὲ οοἰογο. Ἐπβραγηροίηηε σογὸ 
ηποά εἰ, »γασὶς σοαρΓαξη ο . Η]4ς Βοξιίης. ὈΙκίπριιο- 
Ῥαπτηνγ δυΐοηλ {4 σϑηοα αὖ ἰπνίοςπι. (δοιϊ άπ 
να Δ ΠΊ το ΠΟΥ ΟΥΠΠῚ ΤοΠΙΙτοποη. Εταΐ 80 
το Τοιαςοπογάογιμη ἱπτούν! τὴ ὨΙατο το ( πος 

νυἱοὸ 



Νοί4 ἴῃ Οὐάας ΤΙΟΏ)[Π. σ΄ 

νυἱρὸ Οὐατζαπη νοσάπηι5 ) σοηίξαῃς ὁΧ ΖυαίποΥ οἤου- 
ἀϊ5. (εὰὰ νοοῖδι5, 1Π|, Ἀς, ΜΙ, Εα ; “ιδιιη νοςιπὶ 
Ἰηίοινα !]α ἀπ|ι15 Τ ΟΙΥΔ ΠΟΙ σοΠοΓ15 πηΐι5., ἀἰβότο.. 
Ῥαηΐ 4Ὁ ᾿ἱπτεύνα 5 τοιγασπογάϊ αἰτοτῖι5 (οποιὶς. [ῃ 
Οεπεῖα οηἰπὶ [δΐοηϊοο., 480 ὃς ποίει Ποάίὰ ἀτὰπ-. 
τι, εγὰῦ ΒῸ} Πα] τοι Πογάϊιπι . οὐ} π5 ρεἰΠΊα ΠῚ 
ἱπτογνα τ ογαῖ ΓΕ Πτοπίτπη; το Ιαπ4 νεῦο ἀπο εγαηὶ 
ἴοηϊ ; ὃζ ἃ Ἄμε νος 
Ἠγραῖς δὰ υἱτηαι Με. Ἡνραίς ἌΝ 
ΡῈ ςοηίοπαητζια [)]Α- ἐδ δ᾽ ΦΈΡ ΓΟ. 
τεΠατοπ, Η}15 τειταοβοι- ΙΔομαποθ, 12.975: 
αἱ Ἔχεπρίιπη ἢος εἴζτο. Μείς. ΤΌΠΗΣ. 

Ἠμ])υΠηΟαΙ ἰηζονα 15 
ας ΓΟ γα σΠοΙά!5.. ᾽η σεποῖς ᾿αϊοηίςο οαπῖαρδαίυτ, 

[π Οεποίς νογὸ ΟΠγοπηαζίοο ΡΙορτοῆϊι5 ογαῦ μυΐα τ: 
Τη06]. υζὁ ΡΟΥ ἄπο ϑομηϊτοηία ἃς ΡΕΓ {πῶ Πραζίιπη, 
αιοά Πιρετεῖξ «4 Π ατοΠΆγοη ῬΕΙΠοΟΙεπάμπη,, ἰος εἴ, 
ῬεΥ ΤΥΠοΠλΙΓοΠίππι., {γίθιι5 Θοπηϊτοηϊ 95 ςοηδλης ΡΙῸ- 
οράοραίιγ. ΗἩυ)5 ΤοΙαςΠογάὶ ἤρυζα πεῖ 
Ἠγραῖο, 

ΛΥΡᾺΑ 
ῬαΙΠΥΡ ϑὲρ ἊΝ Ἀσώμα 
7 ἰοῆαηος ᾿ ᾿ Ζτνιε))) ο η2. [δ Τοπτις ΟΙΠῚ Γογηϊοηΐο, Μείς, 

ἘΠ ΑΓ ΠΊΟΠἰ ΠῚ ἰαπάθΠη ροθπιις ΤοΙγας που. ἴθ 
Ὀαζυτ, οσυ}5. ᾿πίούνα ]α ογαηξ 18 αια (Ἐπ Π ΙΓ. 

Ἡγραῖς ον 
Ῥαιγραῖο, ΣΝ 
Εδὴις τινος ἥρμβουροῃ μὲ Μείε, “δ τοσηης , ἴξι! ᾿π το να ΠῚ 2 ΤΟ ΠΟΓΙΠΊ. 

ΕἸ δυζοιη ἀϊοῇς,., {δουπάτπη Βοξδει 11. {ἘΠΊ τοπιὶ 
[Οἰπηάϊιπη. Ταῖα ἤδς ἀπτίητα Μυῆοα δεπεία,, ΡῈ Πυίπαις ἰοιγαομογάα Ταδυϊατυγᾷ Βοαϊοτηά ΟΧρΙΕΙΠΣ 
Μεγίέππιις Ηαζπηοηίς, [10, 6, μα Ραβίηα (δαπεη9 ἜΧμίδοῖ, ͵ 

Ες δυο 
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δ γδίονα ΤΟΙ ο Ἴθι, 
7Ζεϊγαεβογογη. Τεϊγοβογά, ΤεΙγαοβογα. Τείγαεβογαῖ, Τεἐγοδον . 

ὑσερδολ. 
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᾿αϊφιά ΟΥ̓ οα. 57 
Ἐκ ἢ15 {γποπιαῦδιις πηδη!ο πὶ εἴξ, Θοηυβ ἘΠΗΑτ- 

τηοηίςτπῚ, ὩΣ ὃς ΟΠ Γοτηατίοιπη, αιοὰ νογὸ ἀἰέγυτη οἵ, 
Ῥοηΐτ5 οδθοϊονιῆς,, Γιατοπίοο νεγὺ βέποίς ταηίι 
Τοδητ οη45 Ποάϊογιδ5 ραίπι ἤογὶ., αιιοά (οἰ οςῖ ρτο- 
ῬΥΘΟΙΓΩΥ ΡΥ ἴοΠ05 ἃς ἐεπητοπία {1216 Πη επίπη, ὃς 
1 άππα, 8 αυϊά ταῖς πε πιιτα!υτη ᾿προγνα πὶ, Μαῇ.- 
οδ ποτα πο δρῃοίοιτ,) ἴ,Ἰοεἴ ἐπιπ Οοπίταρυπέ πα 
(υἐ νοςαπι}) ποάϊεγη! ἴτας (αὐϊάοπίαηα: νη οὔο- 
τρηΐο5, ἃ (μᾷ παζυγαὶ! οομπἰμρίοας ἀεζούαιοδης, ὃς 
ΟὨγοιηδιοὲ (δὲ ρῥυΐαπῖ ) ρίορτεάϊοηαο, (πππτοπία 
νατία {π15 σδη 6815 ἰηίογαπί τα] 15 ἰθοὶβ., αδὶ πᾶ- 
ΓΟΓΑ ΤΟΥ ποπ ἱπνοπίπηει, αἰζαπηςη ἧλος πι}}} 0 τηοὰο 
ΟΒτοπιδοουπι ναγιμη ἀϊοὶ ροϊοῖξ, ἴῃ 400 15 ἕαϊτ ρίο- 
δύο μι, οὐ ΡΟ ἄτι {εππτοηΐα., ΤῊ ΟΠ τοπῖιΠὶ η6- 
οοἴαγιο {πη ροῦ ἐρημπεγοζυί, φυστη ἰῃ ποῆγο ἔρυτο 
ΟΠ οπηδίίςο , ρει τούτη Ὠιϑραήοη.,, αυαπάοαιιε ρεΐ 
Τοπγτοηία ταπίὰπὶ ργοσθάατιν,., πιο πραὰς Τόπο; 
πραὺς ΤΥΠοΙλΙΓοΠΙο ἱπτούνοηιςηζο, 

Ρε “οάϊς. 

Ρ Καίον ροποία 14 ργαάιῶα, μαροραης οἱϊαπ 
τηο405 [105 Απιφα! Μαιῇοὶ Οτϑοὶ; υογιπ αυϊη- 

ἀφο πυπιογαῖ ΑἸΥΡΗΙ5., ν1Ζ. Σγάϊυπι, Ηγρο-  Υ ἀϊ- 
ὑπ. Ηγρεῖ-1 γάϊαπι., Ασοίπ., ΗγΡο- Αφο ἢ 9 
Ἠγροει-Αςφοι απ. Ῥῃγγ ρθη. Ηγρο-ΡΠγγρίθη, Ηγ- 
ΡεΙ-ῬΗγυρίαη., [αὔαμη., Ηγρο- πὶ Ἡγρεῖ- 
Ἰαίξιυμη. Πογίαπι), Ηγρο-[ούαπι. Ηγρει-  ουυμης. 
οετὴπι αυϊπαπὶ τα πάο ΠῚ... αι 'πΠ 4116 πὶ π{8Πὶ ἔπε- 
τἰπὶ 18| Μοάϊ., ποῦ σοηνθηϊ τητοῦ Μυήοα νοζεγ5 
Ρειϊτοβ. (Οτανιζαῖο ὃς δουπηίης (οἰ τι ἰητοῦ (δ αἰ οῖ- 
τε.) φαογιπάαπῃ οἱξ ορίπίο ; ἱπίου 4105 νιάφειγ ες 
Βοξέιις 5 4] τηοάϊπιὶ ΗΥΡΟ- ΓοΥἹ ΠῚ ομημέμ ΠῚ δΓᾶ- 
νΠΠπλιπὶ, Ηγροπηϊχο-} γάϊυμη. νοῦ δου ΠΠπηιπε 

ΟΠΊΠ:- 



8 Ὧε Μαεβεα᾽ 
οπππίιτη οἵα ἀοῦτ. Ὑογὴπιὶ Παπς ΟΡΙΠΙΟΠΘΠΊ. το] οἱς 
Ζαγπα5, 481 1. 4. [πἴπιτ. .2,20405. {με (᾿παυΐτ ) ναγίας 
ροοῖθ: ΑΗ φημ ΑΥ ΗΜ 7 ῬΥΟΡΥῖος Ἕ, γερηηος ᾿αθδηίθε., ΘΟΥΊΟ 
ογαίΐ»ι6 κα ΟΥ̓ Το ΟΑΥΑπ0., ΠΥ ΟΦΉΘ εἰ147091 1 {{γτρρθηῖο ἄδοαη- 
χαγὶ [οἱϊδαε. 1) οπογαίμαθαηιην ἀμεθρρ Τογΐᾳ,, ῬΡγγρὶα 5 
ὥζο, αὖ “Π1ε [Σἰϊοοι Ν εϊορίφης, ἀρηά φη4ὲ νιασὶν ἐ[Πδης 
ἡ ἡ. Ηπ ηποά! τροάο: πος ( ἴἴ}1} ΠΡῪ “Αγι45 
( "»»»4ε ποβγω» ΔΚ. ργὸ φμδιδοι σα ]ον ἃ, ἀρίοθη- 
δ [{ὁ υἱάφτην) ἀρρε γηην: φα[γη6 ραν Ίτον ἃ ἡ αὐτὴν πατοηὶ- 
ὦμις ἀθμοηηΑηηη 5 5 μὲ 4745. αἰοίρεης δ ρασποίοίεαη., Ετγαη- 
εο(ταρ.. Ογαοάηα, Ν᾿ εοροίϊαηαι, δίομίαη:.) Οὐς. ἤπς 
“Ζαυ!πιι5. Ηοταμῃ πηοάουαπι 1 ἀποσύοαῃς Θεποῖα 
ΟΠαγαξζγείοβ ἰατὲ ἐχρίίοατ Αἰ ρει - [δὰ ομ,Π|5 γα- 
ἰχυΐ8, 411 44 ργοροπίιμη ποίξτῃμη τηϊπὴς Γρεξγαητ, 
ἰδεῖ Πἷς Τγά! Μοάϊ οπογάαβ.. οὐπὶ [15 οπαγαξζε.- 
τἰδαβ., Γραἰα ποτα (υϊάοηϊαηᾳ τοϊροπάςηΐζαβ, ΟΧ 
ΤΣ Ἰπρρατο ΔΡῬΟΠΟΙΟ. 

ΤΠ γα ἡποάϊ βρη ἱπ ΟΌΠοΥΟ 

ΟΜ ]αϊοπῖςο. 
12,)γά:..᾽ Ο' αἰεὶ. εὐ ϊφονηϊὶ, 

Ἀ ῬΡτοῇαιηθ. σ᾽ ἘΝ ΠΑ, ΕΝ: 
Β Ἦγρ. Ἦνρ. ΕΚ ΡΙΗΣ 
6 ἀν. Ἤν τ ΕΣ 
Ὦ ΤἿΠ Τνρ." νι τ ΠΗ ἘΞ Ὸ 
Ἐ, Ἦνρ. Μεῖ “αἰ τα 
ἢ Ῥαγυρ. Μεῖ, Ἄρα, ὧν κα ὧν. οὐ. 
α Το. Μεῖ, Μ “ΜΠ ε 
ἂ Μεῖς ἘΠῚ ΝΟ «ἢ ΜΡ ΣΝ 
δ Ταῖτ, ϑυπ, δύτοΝ Θ᾽ μὰ 
ο Ῥᾳγ. 5γη. δ ἀπ Ν ἃ 
ἁ Νεῖς ϑγῃ, ἐ μήραν τὸ ἐξ ἥδ Α [ΓῚ 
Ὀ Ῥαγαμηοίς, ΞΘ ΣΕ ἙΝ 
ς Τιῖτ, 162. β  Σπ 



᾿ πη γηᾶ Ογάρας 59 
ἀ Ῥάγ. Τ9162Ζ. ἡ  ΖῪ τὴν [0}.) 
ε Νςεῖ. Π 162. σῷ || 8) εοβᾷ 
ἔ Τί, Ηγρ. δον μὰ Ὁ. Εἰ ἀἰδς 
8 Ραΐ. Ηγρ. - ΜΙΝ ΓΤ ΟΣΜΡΕ 
Α4: ΠΝ ΥΡ.: Ὧ κ΄ Ὑ1'| ΠΟΙ 

Ἡ!ϊ5 (παίαδοῦδιι5 σαπίαδαίιῦ οἷτπι ρεν Ππριυΐας 
οἰογάας τπηοάϊ Πγάϊ! τη σεποῖς Ὠ᾿αΐοηϊςο. 
Τα νεγὸ ταῖίο ροίξι!αϊς,, αὐ Οὐ ρ ποῖη ἀρρε]]α- 

τἰοπιιπιὶ Παγιπὶ οΠογἀα ΠῚ ΡΓΟ οΥαμηι5.., ὁααις οΧ 
Βοδεῖο, «ἰπἴχιις (ορτούθιι9 ΗΔ΄.- δ ἢ τς : ἩρΑ͂Ν ὅν Βοε!. ἐφ. τ, ΤΊΟΠΙΟΙς.. 14}15 εἴ. ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ, ΟἸΠΊ 
Μιΐῆςα στιά. ρίαπὸ ὃς Πιπρίχ Ἃ7)'29. 
εἴαῖ, απατιοῦ (ΟΪΠ| πεῖν !]5 τοῖα σςοπίξαδαϊ, Η τς Τε- 
σραχόρδᾳ ΜοΙουτγίις ἀϊοίταΣ, ἱπνοπῖοῦ : πογάαγῃπι 
νεῖ ἀϊροΠεῖο τα 118. οὐ αῖ [01]. Ὁ“ ῬΥΙΠΊα δα αυαγῖαπι 
Ὠιάραίοη τὉπαγεῖ  (ουπάἀα 
νεγὸ δὰ ρυϊπηαπι. τι ὃζ Ν 

; εἰς ) 
απαγία δὰ τοττίαιτι, ΒαθΟΓΟΣ 7 ςηος ΤΟ 4 6 γον. 
[ιατοαγοπ ἱπτεγνα ἰππ|} Ρῃνραις ΖΗ: 
Τογεα νοτὸ ἃ Γεουπά τοπὸ Ἦν ῪΡ Τρία [[ἀγοη. 
ταπίαπὶ ἀπξατοῖ πος πποάο. Ὁ Ρς 

ἴῃ μὶ5 σι ρίαν ηπηπιὰ εἴαΐ, νοραία οἷ ἢγ- 
Ραῖς., ( ἱπψαῖε Βοδιίυβ.) συαῇ τπα]ογ ὃς Βο- 
ποι Ποῦ : ὃς ηιοά εἴτε οπιπίυπι ἔυπάαπιοηπ 
τυπὶ ἃς ρῥεϊποίρίαπι : Ραιῆγραῖς νετὸ ἔδουπτ 
ἄα, ιαῇ [αχία Ηγραΐοπ ροῆτα: 1 σμάπος τε 18) 
ἰἀοῖοο ΔΠυοπίαπι 1πΠ οαποπάο , δὰ εαπὶ «Ποῖ- 
ἄαπὶ ας εἰ τοιτία 40 Ηγραῖδ. λιχανὸς,) 14 εἴ» 
ἴπάοχ ἀἰρίτις ἱπνοπιοδαῖι, Οὐαττα νοῦ ἀϊοῖτοῦ 
πεῖθ, 4υαῇ νεώτι ) ἰ4 εξ. ἱπίογογ. ( [ξουπάϊιπι 
Βοξδείαπη, ) Γεζίι5 νεγὸ πον {Ππ|ὰ. ει ὉΠ πη οπηηΐ- 
πὶ, Η!5 ἀρρε!]ατιοπίθιι5 Τειγδοπογάϊ ἀεπρθαραπεταν 
οδογάα, Μοαπι ροβοααθαπὶ {85 Οὔ πταπὶ (Πο- 
γοῦυ8. [Ὀχαπὶ Ἡγαρηΐδ ) {ερτίπηαπὶ νογῸ Τ εἰλλεὴν 

: ΕΓ 



όο Ὧε ἤεμεα 

ἄεοι «αἀζιάογαι, δὲ ἀϊπροπίοη!ς ὃς ἀρρο! ατοπαπὶ 
ἀπηπητϑῖῖο συφάαμη [αξὶα εἰξ, Οἰιαγία ἐπὶ πὶ ΤΠοιἀα 
ἤατα ἀϊῆα εἰ Μείς, εὖ πυοά ἴηξεν {Ἐρίοῃ {Ἐπηροῦ 
εἴτε πηεάϊα. Ουϊπία γεῖο Ραγαπιείς, 4.68 [υχῖὰ της- 
ἀϊατη ροῆϊα : Τειῖα ἐείαπι νοσαΐα οἵαῖ, αποα 40 υἱτὶ- 
τᾷ Νέόις εἴκει τοῖα, δεχία νεγὸ Ραγαποῖς νοςᾶρα- 
ταῦ, αυαῇ ρίορε Νεῖςῃ., σι ἐἴαῖ (ςρτίπηα ὃς ἢι- 
Ῥζοηᾶ οἤπηΐαη, Ἐ7}05 Ηδορίδοπογάι οοηἤητατίο 
οἵαΐ 1415. : 

ἡ μω ζ ἀγα 

Ῥαγδιηοίς οἴου Τιῖςς ὸ ̓λὸ ἘΠ 

Μείς γραῖέ, 

Ἦ!5 οξξαναπι 581Π|1:15 1 γοαοη δἀάιάιῇς ἔογίυγ.. 
αἴαιιο Ἰπῖοῦ Ῥαγαπηοίοη, 4118. εἴιατῃ Ταῖς ἀϊςίτιτ, ὃζ 
Ῥαΐαπείοπ., πούναιη τηδάϊαπη οοαρίάῆς,, υἱ εἶο ἴοΥ- 
τἰὰ5΄ εἴει ἃ Νεῖς : ὃς Ῥαγαπηοίς. φυϊάςπη νοςαῖα εξ 
ἴο!4... αι ροξ πιεάϊαπι ςοἰοοαθαῖιν,, Τιῖο5 νεγὸ 
ῬΟΠΊΟΠ ΡογάἸάϊς., ροϊξεασύδι ᾿πίοῦ εαπὶ ὃζ Ραζάπο- 
ἴση τογτς5 ἃ Νεῖε ἰοσαῖιις οἱ πείνιιβ. 
ὶ ἴπ πος οἐοοπογάο ποῖνὶ πος πιοάο οὔδηΐ ἀϊίρο- 
πὶ, 

Νεῖς Μείς 
Ῥαγοηοίο Τομαηος 
Τηῖς Ῥαιπγραῖς 

- Ῥαγαπιοίς Ἡγνραῖς. 

Ταπάδιη νογὺ, Ὀὰπὶ αα 17. υἷας οΠογάαγιη ητ- 
τηοίις οἴει αὐέϊιι5, Μείς νοσζοὸ 74πὴ ποη εἴα ομούάα 
πιράϊα,, φχίπια ἰτοπὶ δὰ υἱτιπαιη,, ἀϊοπαπίίατη τοά- 
ἀογοῖ: ἰάοίγοο τὰ Ηγραῖς δάάϊτα οἵ αἰϊα οπογάα, 
αυᾶ φρσλαμβανομῥηγϊὰ οἴ, αἰπιπιρία, ἀϊοςραῖυγ, με 

. ῃ 



“πε μα Ογαρα. όι 

ἰηίοργο ἀϊἜαηθ ἃὉ Ηγραῖς Ἡγραΐωη, Επ ἱρίᾳ ηυῖ- 
ἄστη ἃ Μείς οεζανα εἴἶ,1α Νείοη νετὸ ΗΥΡετθοίαωῃ 
τεάαϊς ΓΙ αραίοη. 

ΤευΔοΒογάογαπη οἴη Ἡγραΐωηῃ ὃς Ῥαγβυραίωπ 
Ποπηηα εἐαπάστῃ Παρεπηὶ Γαῖοποπη. Ἔσο Πογάσπῃ 
ΨΕΓΟ συνημρμίσων, ἰὰ εἴ... οοπιαπέϊαγυπι,, ἰΐα νοοςᾶ- 
[2 ποα οὐ ργδοξάσηϊς Τοτγδομογάο » ΡΕΓΜο- 
ἴδῃ, [ΠΑ .1Δ1Π ΡΟΥ ΟΟΙΠΠΊΠΠΟΠῚ ΤΟΥΓΠΊΪΠΙΙΠῚ ΠΟΠ)αΠρΆ.- 
ταῦ. διεζάνγυλόων νεῖὸ (1. (ὁ. }) ἀϊδμαπέϊαγιπι, Τεῖγα- 
ἙΒογάππι οοπίγαγίαπι παροῖ γα οποιὴ : ὈΥΪΠηἃ ΘΠΙΠῚ 
Πυ}5 Τοιγαοπογάϊ οβογάα., ποη εἰ Μείς, αια οἷξ 
ὈΠτΙ πιὰ Ῥγδεοοάςφητῖς ΤΟ γα ΠΟΙαΙ , [64 Ραγαπγεῖς, ατα: 
ΓοΠ]Ποοῖ ἃ Μεῖς }πο τοπο ἀϊξαι, Ὑπερβολαίων νοτὼ 
ΤοΙδοΠογ μπὶ οὐ ΠΙΡἢ πτατεπὶ ἀϊοίταν,, εο αυδά 
(πργοηαπι ἢ αἴΖις ΔοιΠΙΠΊ πὶ ΟΠ Πίμ1Π|. 

Ηἰς τὰ ἀϊροῆτι5. δὰ εἐχρυπεηάας Οὐας5 Πας 
Οταραβ. ποις τημῇς!5 Ποἀίογηῖ5 [Δ πὴ Ὧο5. δοοίηρ.-. 
ΤΆ 15, : 

Α,ονυρῖς 



6: Ῥε Μμίοα. 

Διονυσίῳ Εἰς ̓ Μϑσαν. Ιαμζος Βακχᾶος, 

---- ὦ -..»--.-...,.....-....,...-... -ο-.--.-...:-ς: ..ς--.....-.ν...--ἰ..»-....... 

᾿Σ Φ . .“---- -.-...-..-......».....-. -Ξ.---«--...-.-.--.-.-..-.ς-Ἐ.ς.... 

σἱΖ2Ζ φφ σ ο απον ΣΦ Μ 
Ἀ εἰδὲ μιᾶσοω μφι φίλη, Μολπὴς δ᾽ ἐμῆς χα ίαρχυ͵ 

ΣῈ φΦ- 5. σππππτοι “Ὁ1.-.............-.... ... “---- ο-ο--....-........-.- .. ος), 

- Ἔα, φος ὑππαῖ ΣΑΥΓ τα ποτ σπηστο . τιμοπια 
Ξε νὰ τ 4 ΟΥ̓. βῶχῃν τ ΒΕΓῸ 

- πεῖν πτρεν τ τ τ πύον τς πα αν στ δι 

»».------- -- -- τ -- ς΄ ςς- 59ϑ9.βὕ..ὉΘὸϑ..-----.-.-.--- ---.. -- ὦ .- ." -.....ὕ.. 

ΚΡ Ὁ ἘΝ 2.2; δὲ ΜΝ ἘΦ τ Μ φ6 
᾽ ἡ ἦ2 ͵ 

Αὐρη δὲ σῶν ἐπ᾽ ἀλσέων ἐμος φρένας δονεί τῶ 
.-ὉὖὟοῬ.ἠ.............. .-....... ς..ςὕ-ο....... ... ..,.. --- ------.--.--.-.. 
φυ κυντσις το, οὐαττυνν ο.ππ5».....ὅ.05. ὅρου πὐὐδρθς ........ “ππασυκδ δ... ουδ.. τοιβιου ας, Ὁ....000 --- «.--Ο“Ῥ '͵θ-..-.. --...... τρτεστήξ τ τς π| ιλτὰ κι ται ααεε ται 
ΣΕΥ͂. ἘΕΡ ΦΣ, ΑΗ ΒΟ ὍΒας δ ΚᾺ -μ -----. “- 9..-ὐ νον" - ----- 

σ Ρ»Μρσ φΦρ φΦ'Νοσ συ τ 
ι -Ψ ᾽ ν , Ὁ“ 

Καλλιόπα συφα Μυσῶν, «τρου χοιτουγέ τι τερπνῶν 
ἐρβαυκεο συν. ει δέκοιες ας πδοτ  ΡΕ ΟΣ 
ΣΈΞΞΕΞΕ ΣΙ Σ ὁ- φσθφ τ κα - 
ΞΞ- ὁ- ἘΣ δ Ὁ Ἣκ ὙΤ 5. Ὁ ΡΞ ἘΓῸ ἈΣΤΗ 
ες πε δ Φ’' τ τς τ ΟὟ βδεν τὲ 

δ φσ ρ  Ἔ ΖΟ ΤΙ ΜῈ ὟΝ 
Π [ ὉὋἢ ͵ ᾿ ’ὔ ὴ 

Καὶ συφὲ μυυφοϑότω,, Λατῶς οὖνε Δήλιε Παιάν. 
---- -..-- ποτ τ’ --’-.-.-. τ... Φ.μ--:Ξ-’Ξἰ.Β.ϑ-΄-Ξ-Ἐ.--».».:-;-. -.οῬ.ῬῬ..Ἅ.ςΞ:.ς.-..ἘἜἘἜ. 

ΝΜ. 2 Μ φα σ 

Ἑυμδ)ᾷ: πώρεςέ μοι. 

Ὑυμίος εἰς Απολλώνα τῷ αὐπῷ. 

“-ς......-.-------.-- ...-«..ὕ.ὕ.........ὄ. ......-... 
--- .«-----ς------ --- 

πε ει τ τ εν ας ας 
σ᾽ σ' σ᾽ δ ρι: δ'΄ .ᾧ ΦΜΜΜΜ σΦΜ 

Χινοβλεφάρῳ πώτερ Αὗς, Ῥόδύξοσων ὃς ἀντυγῶ 

απο 

͵ 

σολων 



“ἄμειηπα Ογδεα, 63 

ΞΗ͂Ξ ἘΠῚ ἘΣ ΞΣΣΟΣΣΣ, ἘΣ φ-- 4 4-5 ς- Ἰφτ- ἢ:-" 

ΜΗ Μονᾶς 6 ττοτ  τις- 
ὠνδλλῶδμθ, κόμαι οὶ, Πεεὶ νῶτον ὠπείρωτον 

------ ἔπε τεσ τθραορ οτος τα ερηες τῳ .-“.....ὕ...-.-ς-..--. ..-..β......«ὕ.Ὁ ἡὕ.-ρ---ὄ---..---...... 

-- 4Φ- 

ΞΕ, ἘΞΑ ΕΕΕ ἀν τΣτα 
ρρ: σΡΜΜΜΜΝΝ ἐΜ ἾΜ 

ὁρανθ, Ακῆνα πολύςροφον ἀμπλέκων, Αἴΐλας 

ΞΕ: ΞΣ ΞΕΞΕΙ͂Ξ. ἘΞΞΞΞ-ΞΞ-ΞΞ 
ΘΝ ΖΝ οὶ δ ΜΜ ΜΠ 

αὐ μϑ οὶ, πώγων Περὰ γκιαν ἁπου ἑλίοσων" 

ἘΞΞΞΞΞΞΊΞΞ ΕΣ Ξ ΠΠΞΠΞ ------... --....ὄ 
Ἐς Ὁ. Ξῶς παρ ποῦ 

. 
1.......... Ὸᾷ0ἰὕονοῳ᾽ή-«ὦὰἰς : ........ οτοροπτ νἀ οιυλεδανημψενενε εξὰ:- αοῖς αἰ όφοιρ. οοροὺς ος, τος Σὲ -"---- 

μ7Π..--ΨΠ1.:.2.ΣὲηχΎἁἘσι. ὡς . κὕὺὲ ..ν.0..ὕ... οὕ. ὦὧρτοΠΠΠρἧἑ 1... ὕ.. οθϑΘϑῦὃσΚΧ0(Ὡ«Ὦὕ0Ο00ὕ00νϑ..Ὠ.0..ὕ..... ὕβ.. ..... . 

ΝΜ 2 ΧΑ Ζ πο 4 8. ΒΖ τ 5. ὙΠ Ψ 
.ε, μ , Ποτωμοὶ ὃ σέϑεν πὺρὸς ἀμθροτε Τίκίωσιν ἐπύ- 

ΞΣΞΗ ΞΡ ἘΣ πΠ φ«οἘοιΡὴ πς ἀ- τόθ τ 4 
Ζ Ἰ ἽΝ ξ ἐξῇ ΝΡ δ κ« Ὡ-. Ν ΜΜ μεσ 

οαΐον ἁμέραν. “Σοὶ [δὲ γέρο. ἄδι(θ. ἀφέρων 

ΞΣΞΦ ΞΕ ΞΞ ΞΕ Ξετφ ἐπε ιέπε,τετε: 
ΜΟΙ ΓΝ 2. ΧΦ Ν ΖΑ ε 
Κατ ἡλεόνν ἀνακία, «ορδύει, Ανέίον μέλ(θν. 

ΚΙ ΚΞΑΞΕ ΞΞΣ ΞΕ ΞΕ Ἐ πες 
ἘΞ Ξεπίεςο --..Σ ὕὦ. 

φν " Ὁ---... ἘΣ ΣΙ τ᾿ Ὁ -.. -...-.-΄. . . -...........΄0ὸ...ὕὍἍὕ(. .........-...ὕ.. ὃὅ6... 

ἌΣ ΤΕ Μ 22Ν 6 φ Ζ͵ σι, ἢ 

αἰὲν ἀείδων, Φοιβηΐδι πρτίμρθ, λύρῳ. ἴλαυ- 

οΣῚ γοὶ 



64 Ὧε Μιεεὰ 
-...Ψ.-----. -...ὕ. Υ. 

αι φ4πτὸ 4φ-ὁ΄- τῶν ΦἘτῈ: ΣῈ 5:: γι αὶ ἘΣ π΄ ν τετε- 
-“΄|,........ὕ.ὄ-. ἽΝ ασαν δασνδννν ννονυμανονσνν ἐσθηανόνοσονι, ἐΥΡαΑΣ ὑσις πα »" ρὲ 
απ, .ν.».....ν.-......Ψ.Ψ...ΝἌῳ ..Ὄ...ψΨὕᾧ. ...- περι πτν ν τὐυαστλες πος πτοττ ἤοισε ὦ 

ΜΜΜΟΙΡΜΜΜΙΊΜΙΙΜΌΙΊΜΜΟΜΙΖΖ 
χα ἢ πᾶροιτεσελάνα" Χρόνον ὥριον ἁγεμονόδει, 

ἀκτὴ δι ἘΠ π.π0τὸὺὉ Ὁ 5.-.-. -..-.060.0}ΓᾺ0}ΔΔ...-....Ὑ.6ϑ.σ... Ὅτ ὕ.ὕ...-ὕ.... .. ε..  ,.. 

ἐξιραώραα Ὁ Ἐφ... .---.---.- -...».»...ὕ(ὍὕὌ.ὦ...... . 

βιξεσεανο. τ φτεξο ς ς-ς - τς 
.----.......»....ὖὖὕᾧὉὦὦΦ ..-.. .ὄ.ἅ.--- " ...-΄-ς. ..᾿ ...ὕ.......-........ ... .., 

ΜέΖΙ͂Μι 4 σ᾿ Μ᾿ ξ  σ σ σ σ.ι σοσσ 

Λδυκῶν “ασὺ συρμᾷσι μόφων. Τ᾿ άνυπαι δὲ πε οἱ 
--- ὦν “τ... .κὦἡ-......-..-..-.οὨἍὐ ----.. -...-..--.. ...-... -.. ...... .. ..,.... 

.--.-.-»---.....-ὄ. ὦ παι, ὙΣ Στ τῷ 4- τή δ. τὸν τος πε ἐφ΄ συ θην πςφτετε - ρον δος ον ὍψπρσΕοιὁἕ«2ιῃἍ΄ο 
-.. «ὦ... ...". ........ὕ0.... Οὦὧὃὕ.......-..---.---. . . .ο.-.ς..,..... 

Ἀπ ΡΟ ΡΝ ΜΖ Μιὰ ΡΕΦΙΜ ρα 

νος ξυμδυὴς, Πολυοίμονα χφομιον ἐλιοσών. 

Υμιος Εἰς ἸΝέμεσιν. τῷ αὐτῷ. 
-.-- ..««-...“......»........σ........»......-............-...ο..οΘρὄβὲς.-.....-...ς--............. ἐδρυν ὦ .".2 

ΞΞ- Φ φ- 4.“ Π τ 
53.-Ξ ΞΕ δεν 4, οὶ ἐφ δι Φ ρος ον 

.---.....-.ὕὅΦ.....-ὕ.....-0..ϑΘ90ὉΚ5΄...ὄὕ....---ς-----. .--.-.-.-.-}Ἠς. ----.-.-.-., 

ΜΜ ΜΜΊΜΜίσ ἘΜ ὠμυρμξ ον ἀμαμαν σα 

ΝΝέμεσι 5, πίεροέοσο βία ῥοπὼ, Κυανῶ πιϑέα 
---Ὁ. ΣΝ τὰ δ ει ϑ.ν λδς ας, ΓΑ ἘΠΗΠῚ 8 9... ---4.. φΦ 

-σφ τς ---  - -- σφ ὃ" 

ΠΗ Μ ἐν ὙΓ. ἢν" ΜΝ ΜΜΜ Ν Μ 

δ ως “-...... -.....---. τ ἜΚ ΞἘ ΞΟΨΞ ἘΠῊΝ ἘΤΤΗ ππΦἔτΨἘΠΨὌΠοοέοΠισὍὁοιν:τττ.......»..ΨὅἍ ΣΤ ττοιτοσσσστατι 
ἀὐτῶ -- 

ϑ}." ι ἐν τ: κ΄ ἐἰνγίτθαν γϑβιδ, Ἐλυμε ἐς ἐταβκ τῷ ἘΞ μα Ἔα 5 --ι--- -- . 

τ μον .-......-...--...0 ἐτρτηξρ το, βδει σποιο ποι πῶσ το -ἴᾧ --, - το τὩὸ.-ὦὸὦ. .«.. -. 0ὼ. 

ΜΈΝ οι... Μετ δος δ Φ᾿ ΤΈΣ 

ολοαν βροτῶν, Μέλανα φιϑύνον ἔ ἐκ σὸς ἐλάυνεις. 
κ ἈΞ π᾿ λείπει, 

Διᾳὰς 



“γιήψια Ογαοά. ὄς 

Αἴας ἤαης αυϊάςῃ) ἐογπηαπη ( 4ιιαπέιπ δὰ ἱπῖο- 
ΠΔΓΙΟΠΕΙΉ, [δι] ΤΟΠπού ΠῚ ἀϊ ΠροΠτίοποπι ) ἱπάππιπς (αη- 
τ]επα ἴα ατάοα, ποιίς Ποάϊοτηὶς ἐχργεῆα. Ψὸ- 
γΠπ| ΠἸΙΟΠ4ΠῈ τορος {Ὑ]1αα.. νοὶ] ΤΌΠΙ15 ἀπ 0105 
4π6 ΡΙοξογεπαιι5 ἤτ; αἄθις αἰϊρυταταν ἴητοῦ οτα.- 
αἴτοθ. (ογΠΠάδηη οἵδ ορίπίο. [οἀ ναπα,οΠαγαέϊοζιτη 
ΟΥ̓ ΟΟΥΠΙΠῚ ΡΓΟΓΟΙῚ.,),. ΤΟΠΙΠΠῚῚ ; αἰτον πη νεῖὸ ( ἀιπ- 
Ῥίεχ επἰπῇ ἴῃ ἀποαυοαας ροποῖς ὃς τηοάο,, ΟΠαία- 
ἐϊοίαιη εἰ (οτὶος ) [γ]1ὰθα ργοάιέποπεπη νεῖ οοη- 
τγαξγ!οποπι ἀσποίαγο. Ηος ἢ ἴτὰ οἴει ᾿π υά!θεῖ οΠοΥ- 
δ, [γ|14θ4 : ( φυδ! συπαυς ταπάςπι ἢΠε, ἴδ Ιοπρα, 
ἴοι σογγορία 3) εαπάσθηη ποοοαγὸ [πηρεῦ Παδοθὶς 
ῬιοΪατίοποπι. Οοά τἱάϊου! πη. Ῥγο Δ ὈΙ ΠΟΥ ᾿ταχας 
ΘΟΥΠΠῚ ΟἱΈ ορίπιο,αΐ ἀϊσππε, τοηὶ ἔδιι νοςὶβ ργοίαἴιο- 
ΠΕΙη. {γα 4 απιαπτιταῖοπη ἔσπηρεῦ (εαα]. Αἴα: Παο 
ορίπίο νεῖ μίπο σοπῇγιηατι νἱάδεταγ,, ααδά ρ]οτίχας 
ΟἸΉΠ65 ΟΠ ΡίοΥο5 ἩδιπηοηΙοΪ,, Ἱπίευ ραγῖο5 αὐτ5 πα, 
41145 Γδρτεπ οπυπηεαϊ γα ΟΙριια5. Α΄ ]γρῖμ:.). ( νὶΖ. 
πρῶτον σδεὶ φϑο[γων, δαάτερον αἰξὶ σδρως ἡριῖτον, σείτον αἷὸΣ 

συφημάτων 5 χέταρτον αδεὶ γυνῶν. πέμπἼον αδεὶ πόνων, ἕκ- 
σον αδεὶ μεταβολῶν, ἐβδομον «δεὶ αὐτὴ ς ὃ μελοποιίας )Θ [41 
ἐς Αυτῇηηὶς ταπαπατη ἀδ τπο Πρ ο αιιοάαμη Μιςο5 
ΠΟΟΘΙΔΓΙΟ, [Ὀπηροῦ ἀρτπί. ος οἰαγὸ ποῖ οχ Μαιτα-- 
ηο (ρε]]ᾷ,, (ῖγτ. 1.9. Ο}ι5 Πας ἀπὸ νοῖρα Ηδο ἀξ 
[όρεοη ραγηδης ΥΕὶς πο γα ἀκ [ [ι{Πεἰαὲ., πήηο Ἕ, γεν- 
7220.) ἦ, 6. ΠΗΡ267Ὸς Ρ6Υ [[Υης ΑρηΣ τ “ποτὶ 4172. Τρ[0: 450-- 
456 πο [74 ΑΥ̓ΤῚ ς ΡΟΥΤΙΟΜ 672 6[{ π0ὴ ἀμῥληη ὁ. Τἀθτη ραυ]ο 
τηΐγα Παπο παμηοῦ! ἀφ βπίτοπειη αἰΠρηαῖ; Λήρεγας, 'π- 
401, εἰ ἀἰνθν[ὈγΉ02 γρΟ ΟΥ ΗΜ. ΟΥ̓ΔΙΜΑΓΑ σοηποχίο, Γθηγ77-: 
Ρογὶ ῥγογαιοηο νροάμί 4 ίοηὶς ἡ (ϑγυϊδης., ΡῸῪ Ἰά φηοσ “ΗΣ 
Φἤἤονομάα τὑοχ {μ67]} 7) 4π| ῥγενοηάα) Ὁ φημὶ πος ἃ ἔϊ: 
εφη!α τηράμίαπα!., κά ἀγιοης αἱ [οἱ] αηήηο σον γίπσαξ, 
Ψεγαπι ἢἰὶς φυστῖξιγ, ΠΟῸ ᾿ΠΠΊ ΘΓ. ΕΠ 41ΠῚ ἰΡΊΓΟΓ 
Γπουπάςᾳ ουὐαχας οοαπηπα ΟΠαγαξγογατη ἔπογῖς {8 
πιο ἀυδῖο τεροπἤιη αιοάάσιη {ΠΡ ΕΓ. ρα τη6- 
᾿πογατ8 “ΤΠ ρῖη5.). Εἰσωγωγὴς μεσικῆς κεφ. α΄, Ὁ5Ὶ 

: αἱζ 
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αἷξ Λυδῆα σρόπε συμέϊα πὰ μϑρ ἄνω τὴς λέξεως.» πὴ δὲ 
κάτω ἃ κράσεως, Ἐ Εἴροηἤιπ) ρίαπε Πεἰρμϊούπι, ΓΕ - 
ἴιοαὰς ἀϊρπυπι Ναΐαῖογα. (ἰδογιμη πος ρῥἰοηίαυς 
{(ἰπηυῖὲ Μετγίξππιι ) ἰζα νοϊπης πιο! Πρι.. ὡς ΡΗΠηὶ 
οἰναταξίογοβ τεϊροπάοαπε ποῖβ ρεμέμιοιβ., αυϊδι5 
νοος υἱυηπίυγ : (ρουπάϊ νοῖο. [το γ15 ταθυ δῖα » . 
αυα του ά ται, ὃς 4[1|5 ᾿η {ἘΠ γπἸπηοη 8. ἔργνιῖ, ἴῃ οχ- 
Ῥεϊπηοη 5 σα πΌ]6π|5. 564 ποηιο ἤς πορούμιπι ἀρ ίοὶ- 
νοῖς ποῦδὶς. νἱἀδηζιτ. δὶ Θη1ΠῚ Δητ 5 ὁμοφώνως 
(ὲ φυίάαπη νοϊαπι.) δὦ 1γγαιῃ.. ΤΙθίαμη, αἰίδαυς 
Ἀπ ΓαπΊοηῖα ᾿οαηΐαίς Π105. ἔπογ τ, υ!ἀπὶ ἀπο Θοάσηη- 
αὺς ᾿ομαγαξζοίο,, ὃζ νοοὶβ ΤὍπ5 ὃς ̓π|πγππιθητὶ ρος 
οὐπο ἐχρύπι ροϊογαηῖ αὶ ἢπ δυΐοπὶ ὠνπφώνως (Ὁ 
ἴοσυϊταν Αὐτοῖο 65.) 1. 6. Γγπηρῃοηίαοὲ ὃς ῥοῦ οοη- 
Τοηδητια5. ( αυοἀ ρΥΟθΑΌΙΠ15. .) σαπίατιπΊ [πο Υς 9 6 Χ 
ἢος πορεβαγιο [οαπδίιγ., δαπάορπῃ οπογάδτη οαπάςπι 
εἰ ΟΠ ΡΕΥ ΟΠ ΟΠΑΠΙΙαΠη συμφωνᾶῆσαν Παδἰταγατη 
εἴς. ψεγαῃ αύδηζα ἱπτογτη ας ναγίοζατὶϑ απ ϑ Ὁ] 
ἴδηι. αὐῶι5. τοῖα Παγπιοηϊοα ἤπιδις σςομίθεειτ .! 

1ππις πὸ : Απεσυα πιαῆοω Παμηπαπὶ ὃς (αποὰ 
τηαχιπηὸ ΠλΓτη ο[Ἐ) αἰοέγαῖαπι ἔαΠΠς Πιηρ οἰταΐοπι, 
ΔΡραΐοῖ οχ δεπαζιβ ΘΟ ΠΟ ημοάαπι Τἀοοηίςο, ἃ 
Βοξῖῖο ἐφ. τ, ςἼΖαο. οἰταῖο, υδὶ Τιπιοίμοιβ χαϊ- 
ἄκη Μιεῇυβ Οὐ πολυφωνίαν. ὃς ἱπποναῖοποπ) Αη- 
τα Μιήςα {ρογπιτοάπέζαπη., απιηιας ἰγία 
ἑπταρχύρδῳ ΘΠΔΙΠΟΥ Πονὰ5 οπογάας αἰπιεπάο : ποναῖ- 
οΠ18. Πυ]58 ραπας ἀράϊῇς ἔεγίαγ, ΑΒ ἙΡΠοΥβ εηϊτα 
ἀςογοίαπη οἵδ, ξ Δ ΓΟΙΠ5 τηάπιῖ ργορεϊᾷ ομογά 5 η0188 
δἀάιάοταῖ Πιρογ σις 5 ἃ 1,ἀοοπίςα. ἀςηγαπη. ΡΟ! Πεγεζαν, 
Ἦος φ«ερβέλφμα., ῥοΠτηὰ σοιγαρίαη,, οχίας ἀρυά 
Βοράππι  ήπβο. Πδ.τ.Ν αὐὰπὶ [οὐ ϑοαί ρον, Νοῖ, [ἱς 
ἴῃ. Μη. εχ Μ. 55. οοάϊοῖθι5 ( υἱὲ αἷξ ). ΡΥΠρατὴ 
ἍΠῚ ἔουτηδπι γείταϊτ, ἀἴαιις ἢος οἰ, 

Ἐπειδὴ Τιμύϑευρ ὃ Μιλήσιορ αὐρα βωόμιμορ εἰς ταν 
πόλιν ἑμετέραν ) τὼν παλαίαν μῶαν ὠπωάσας, χἡ τὰν διε 

τῶν ἑπτὸὼ χορδῶν κιϑώφισιν ὑπφερεφόμϑνορ., πολυφωνίαν εἰ- 
σοί γωῦ 
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σεΐγων λυμαίνεται πεὶρ «ὠχοὰὶρ πῶν νέων. σδοοΐ τε τοὰρ πολυ-- 
χορδέαρ χἡ τὶν χρωνόποτα τῷ μίλεος ἀγενὴ κὶἡ ποιηποὶν., 
εἰντὶ χαϑαρᾷρ χἡ ταταγρᾶθαρ ἀμφιέννυτω πον μῶν, συμ!-- 
σείμδυορ δηὴ χεωμόάτορ πεὶν τιΆ μέλεορ δύσκλειαν . ἀντὶ 
πὰρ ἐναρμονίω ποιῶν ὠντίςροφον ἐμοιξαίαν ). «ἰρχλυθεὶς 
Ἐ' καὶ ἐν τὸν ἀγῶνα “πὶρ Ἑλόσινίαςρ Δάματρορ ὠπρεπία 
Ὡσχεσδαίσατο τὰν πῷὸ μύθῳ δύσκλειαν, τὼν τῶρ Ξεμέλαρ ὁ- 

’ «Ὁ 3 μ , 
δύνωρ ὧν ἐνεχῷ τῶὺφ νέωρ ὁδδοδοῖσκει... 

Δεύδχθωι φῶν αδεὶ τότων πῶς βασιλέαρ . χἡ τοὺς ῥήτοραρ 
αὐμάχϑια Τιμόϑεον᾽ ἔπ ὃ ἀὠναχάσω δὴ χἡ τῶν ἕνδεχα- 
“ορδῶν ἐκταμεϊν πὼς αἰείτ]αρ.. ὑπολιπόυϑυον τοὴρ ἑπτοὶ τό-- 
γωρ. ὑχοιςοίτω τε ρα! πόλιορ βείρορ. ὅπωρ ἐυλοόβητω ἐν 
τὼν ΞΦπερταν ὠπιφέρειν τὶ μ᾽ μη χαλῶν ἐϑῶν.., μιΐποτε τα- 
εἀτήητωι χλέξορ ἀγώνων. Οποά ἢς τοαα!ΠΏ118, 
“ Ωμαπάοσιίάεηη ΤΙπιοίποιι5 ΜΙ οΠ.5, Δἀνοπίοηβ ἴπ 
“0 6ΠΊ. ΠΟΙ ΙΑΠῚ . ὈΥΠΌατη αἤρείποπβ ΜΕΠοδΙη , τη. 
“ ἀυ!ατιοποπη οεἰαπὶ ααα. τ ροΓ [Ἐρΐοπι. οπογάδϑ το- 
“ ρυά!δη5, ΠΛᾺΪ ΠΡ σΘΙη4: ἱπεγοάποςης ἩδΥΠΊΟΠΙΔΠῚ, 
ἐς Π]ΙΟΥΠΠΊ, ΔΈ ΓΘ 5 ΟΟΥΓΠΠΙΡΙΣ, ὃς ΡΕΥ τη] ρ] οἰ ἰαἴοιη 
“ἐ ρῃογάαγιπη ὃς πον!ταΐοηγ πηοϊοαΐα, Ἰβ ΠΟΘΙ ΕΠ; 80 
«βρξαηγρίοιρυτᾷ ὃς γερο ατὶ πιυοατη φἀογηαῖ, [Ὁ Π15 
«- (Πγοιπηατίς!5, πιο οάϊαην ΓοἀἀςΠ5 ἱπξατηςπ), ὃς ρίὸ 
«“ἐ γηοάπατίοπο ἐηΠαγπιοηϊοῦ,, αἰτεγπαπι ΓΟ τς η8, 
“ἐ ναγαηη]ῃς, ΟἸὐΙποιίδπι δά ΕἸ πα ( ε ο 5 ΤΔοτα 
“ἐνοραῖι5.. [δ 6 ἱπίαπηϊαιη ἱπποποῖῖς ἀϊνυίραν! 
“( δρηο ο5 ἀοϊοίοβ Πη] οΥθι}.5. ἘΧΠἰθοπάο. 
« Ψιίπη οἱ ἰρίτυγ. Ἀςριθι5 ὃς. ἈΠεΐογῖδιι5 Τιμηο.- 
“τῆρυπ| ἀς ἢ5 ροίξα γι. (Δυϊποίίαπη οορὶ ᾿ρἤππι ἀθ 
“ ρῃοτά 15 ππάςφοϊπὶ {προγἢπ|α5 ἀπηριζαῖς, τε] 15 ερ- 
“( ζῥρῃ] [0115 ΡΥ1Έ015 : ἰοΠΡῚΠΙπη ὲ 16} ἀπά π 71] υὙ 15 
“(πη ο]οΠπΊαπη; τ ροίπας Γονογοαπίιτ, οοπἢΠιοτἀϊποπὶ 
“ς ρύανϑηπ) Πα] ΟΠ ΠΗ ἴῃ δραγίαμη ἱπιγοάμποείς : π6- 
( ἈρΥΟΥΠῚ ΠοπῸ5. οοπίοῖαγ, ΜΔ οαπι Πὶσ ΟΡΙΓΟΥ 
πιοποηάᾳ5 οἱδ ἰεξτου τηυταῖ! ΠΟ ΠῚ σ ΠΑ {18 ἵπ ς 1,4- 
οΟΠΙοαΠῚ εξ, 

Εχ δος 1οοηΐςο ΡΙΟΡΙΟΙτο 1 γγαπι ρεϊποὶριὸ ἣν 
μι 



δὰ Τε απο 

1Ππἡ΄ ἐστιίχορον αἰΐείεις 8075 εἰς Το. ϑοαίροΥ, 6}}15 
ἢας Πιηΐ νεῦρα, ἀφ μηροῦ ἘΡοΥ ΔΑ ΉΡ γος ϑοΡΆ [ΠΠ|{ΠΠῆτα 
6. δ. “πὸ αὖ ἱπέμο [μὴ ἑπταίχορεθον (6 γμδα!] ΟΥ̓ ΓΟ ρε- 
γΠὶ {ἰηηῇ. 
ας 1. )ογηρ φη4Η47,) ἐπεογὶηη ὁ} μά. 2,7 σηὶ 

ϑεοαίρεγὶ ἐρβογ 4... ἀαὰπι Βοδί5 (ΑΝ Ἰοθηεαςίης 
40. Τρ(Σ αὐτο ἰδ. 2. ᾿πί 6 ) ΝΙΙΘΟΙΏΔΟΠΙ πΙχι5 ἴα- 
{ΠπἸοπῖο.., τετροί χοροον (ἢ 11 ῬτΙΠΟΙρΙο δΠΠδ ΤΎΥΑΠη, 
«αἰπγπηοῖ ( ππ| Πιργαἀϊέγζυχμῃ οἴ ) δα πυμηθγιμη ἀΠΓΟ ΠῚ 
ἱερίςπαυπ| ρυδάα{1ΠῚ τἀ Πἀ 6 ΠῚ ρΟΥν ΠΗ ὃ Ἑ πτείχοροδον 
αὐυϊάςπι ἀϊιτὴ5 ρεΓπιαηῇης, σογτ.Π| εἰ εχ ΝΙΟΟΙ ΠΑ - 
οο. Παγμοη: Ἐποβιγιά ΠἰΦ. 2. ὀνδθεφάχορσον ΨΕΙῸ 
ἀοπηιπὶ ὄναἤῆς : οὐὐὰ5 ᾿ΝονατΙΟΠ15 ῬΥΓΠ.115. δραΥΓα: 
Ῥάπαβ ἀοφάϊε ΤΙπιοῖποιι5 ἢπὸ ΜΈ] οΠα5, αἴχις ἢὶς 411- 
ἄςπ ρα ρεΓ ἐδέϊα οἰ τηοτα : ἄοηες οο {686 ταπ- 
ἄεπι πηυποογυη ργοριοα εἰἙ [Ισοητῖα.. υτ οἕϊοαε.-.. 
οἶπὴ Τγτα οἤογἀϊς Ππχυγίαγο τ, Ν οἴατηῃ ἢἰς ἴα πάςπη 
ΦΊΘΟΟΙΙΠῚ σΟΠΠΙΓΟΓΠΠΕ ΤΟΠΙΑΙΉΪΠᾶ. 

Νεχὰς :ρῇ8 [ντῖπῖ8. ἔμπης Γρατοποῦ πιοάιυϊαηά! 
ΟΑΠΊΡΙΙ5 ἄοπος Ο᾽κἱάσ “γορείηης τηοπαοῆθ5 ογάϊπὶβ 
5. Βεποάϊξηι, Ποηο ρΐὸ [πὸ αο νεχῖς ἴβουϊο ἀρ- 
Ῥτϊπιὲ Πἰτεύαῖι8.. οἰγοα. ἀπηππὶ ΒΞἀοπηρτοΠΙ5. Πιϊ- 
ΤηΔΠ8 1Ο2 8. τοϊ4ΠΊ ΟαΠΘΠΑ] ἔΟΥΠΊΔΠῚ 1: ΠΠΠ αν, ἃς 
νοῖοῦ! (αἷς Οἴάοα. απ ὨΙΓΔΙαραίοη., ἔνε 1ζ. 
ΤΟΠΟΓΌΠῚ ΠΙΙΠΊΟΓΟ ῬΙ5 οοηαθαΐ,, αααϊοΥ 4115 ἢι- 
Ῥειηὲ Ὡπίοο δυζοτη ἴοηο ἰπΐτα {προγα  άϊτ|5 3 νἹρῚ ΠτῚ 
«Πογά αν} ΠΌΠΊΟΥΟ Τα Δ 1Ὴ {8 ΠῚ : 4018: ππης 4Ὁ Αἰ. 
τΠοῦ15 ποηηπο Οἰαἰδυηίαπαῦ ΠΌΠΟΙ ΡΑΠῚΝ5 Δ ΟΪν , 

“Μμος 
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25 σεἰοὐγὶ 1||4 «ρμά κἱσπίος Βιῤίϊοίῥοοα δ μέβέ 
δαίναιογὶς 7μχΊ4 ρον ΜΟΙ ΠΟ [2,1» ἢ 
},αφηροπίο Ρὶπόαγὶ ἀῃῃ] πο. 

οὔρεα ΤΟΙ... ἘῸΞ 
“α "-...-- ο-.--Ῥ.---.-.... πν δι -ὖ -- ὙΞ “᾿ --ὸ - Ἐςσρεθασα. ΠΡ, 

.9-- ΣΝ. Τὰ , πον τλτε 
ὩΟὮἝἜ ΠΣ μος ΟΟΑΙΕΣ ΦΈΡ πὰ Υ- ἀυϑα 

ΠΤ Θ 1 1Ὁ Ἰς 1Ι ΓΘ Ἐ 

Χρυσεα φορμαγξ, Απυλλωνίδν χῷ ἼΑΚῚ ἐς 
ΞἜΞΕ ἡ ν ἀπὸ -|-- τ᾿ ζυΣῶν φασι -.--...,.............. ΞΡ τ-τν φ- δι δος " .« τα, 

δος πεν τῷ ον ΓΟ Σ πο σπ---- : ἘΞ ΞΣ ΞΙΤΕΓΞ τ ον, δ - 7:- -- ππππἘΠᾶΨΠΦὁσοΨοΕὲΨσσ ποοιοὁΨἐὁὌἔόΠἜῆνΝιν.-σ“.τὔὖοὦςἔ.ὅἔὁοὁ[ΠΡνκκεαω, ρας ναοί κω ΘΙΜΙ ΘΡΘΓΡΓ πΓΘΙΡΘΙ 
,ὔ “ ,ὕ ᾿ 

Συυδέχον μοισὼν κτεωγον πὼς ακ ἐ ὶ βάσις 

ἘΕΕΈΕΞ 
-.-,....ὄ --- “----,-“.- ὦ... ...... -“...-- 0ὕ0όὐὃΓ(Γ(ὁι. τὦὸῦ0ὺὕ0.. ὦ ς, ος.......ὕ..ὕ. "πο. .-- -- .νϑ.ὼ.......νϑ...........ὦ 

αἴλαίας αργα: Χόρῷ. εἰς Κυ ϑοίραν, 
Οοπι Δ4 (ὐγιμάγαπι, 

δὲ ἮΞΞΞΞΙ ΞΞ
:Ξ ἘΡΕ Ξ ΤῈΕ ἘΞ

 

ΡΒ “να αὶ ππ 

Πείθον) δ᾽ Εν στμισΐἵν αἰγησιγόρων ὁπύπαν 

δ. ΞΕ Ὁ ΞΞΕΕ ΕΗ ἜΞΗΞ --πποππππππσοε-πσἔέεέμο.... τ... .-Ὁὕ...... ... .. όβςςς..............ὕ...---.---. 

ἘΠ Ι.. π΄ ΚΠ ἃς 

τὸν φροιμίων ἜΡΊΤὶ τεῦ “γῆς μεν τρια 

δ: Ξ: ΣῈ 3: ̓ξ ἘΞΕΞΞ-Ξ ΘΞ:Ξ-Ξ-- -------.-- ... 

-. ἈὠὀΟἘῃχ.... ππτον.ὕὕ.-ὸῸ....- «ὕὡ ....ὕ...-...... παι τπτττ.-- οἰς.-......... »-ν- τὸ 

Ὁ πὖ 3 κα 
Ν 3 

χφὶ “τον δ ἢ κεραυνὸν ἀἤλϊε 

ΕΝ ΤᾺ. 
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